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 القارئ دليل 

، ربما ألننا ال اآلن عن العبوديةقد تندهش حقاً عندما نتحدث 

ألن أحد ال يارار بكا كايراً في وسممماال امع   أو  نسممممعكا كايراً 

التي باتت تشمممممّكل مصمممممنعاً نشممممم اً منتا  صمممممورنا ال هنية حول 

 القضممايا الحياتية والوجودية، والتي نعمل بدورنا ع ى اسممتك ككا

العبودية  وبرغ  أن، ل كيفية التي يُراد بكا  لكوفقاً  بنكٍ  وشراسةٍ 

ً مفكوم المنظمات الحقوقية ل األممية ورااجاً ومنتشمممراً في المحاف ا

الممدوليممة، فممينممّ  ليح من مصممممممم حممة أ راف كايرة متوّر ممة في 

س س ة التوريدات عابرة رها عبر يصناعة العبودية الحدياة وتمر

، خاصمممممممة أن القارات أن تتوّر  في افتضممممممماذ أمر ه ر التجارة

ال يمال مجرد جريمة بحق هؤالء المسممتضممعفين  االتجار بالبشممر

كنك  العيش  ر الفقر عظامك  وال يمل في ظروٍف غير ال ين يكسمممممممّ

تدني مسمممممممتو  الدخل واألمية والب الة  إنسمممممممانية وفي حالٍة من

والتعرض لمخا ر الصمراعات والنزاعات المسم ّحة وغيرها من 

تجعل األشمممممممخا  المشمممممممك ت االجتماعية واالقتصمممممممادية التي 

فتسممرأ أعضممااك ، وتسمم ب حريّتك ، لسممماسممرة العبودية  رضممةً ع

أداميتك  في النكاية، بل هي جريمة في حق شممممممعوب  وينكشممممممون

 ودول بأكم كا.

إّن القاسمم  المشممترك في جميع سمميناريوهات العبودية القديمة، 

القّوة االتجار بالبشممره هو اسممتعمال ) والعبودية بصمميهتكا الجديدة

أو الخداع أو امكرار السممته ل بهرض التربّم من جراء االتجار 

والبدني واالسمممممته ل الجنسمممممي بالبشمممممر، ويمال امي اء النفسمممممي 
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مو جية في جريمة االتجار ن صممممممموراً  والتكديد والعمل الجبري

 بالبشر.

في مؤشمممر العبودية العالمي اُسمممتخد  مفكوماً عاماً ومعبّراً في 

" العمل القسمممري أو  العبودية حيث تمال، يجري عّما  ات الوقت

لفاة التي تشمل اوهي ) أو الممارسات الشبيكة بالعبوديةالعبودية 

عبودية الدين أو الزوا  القسمممممري أو الزوا  االسمممممتعبادي، وبيع 

ما في  لك اسمممممممته لك  في النزاعات  األ فال أو اسمممممممته لك  ب

تعون بحريتك  كما يت  المس ّحة"، وضحايا العبودية الحدياة ال يتم

تسخيره  واسته لك  والتحّك  فيك  من قبل شخ  آخر من أجل 

 .ه1) الربم أو الجنح أو حب السي رة

البشمممممممر الفقر يُعمماني م يين من العممال  في منمما ق كايرةٍ و 

ل الحياة امنسانية، فيقعون فريسةً سك ةً لمافيا الشديد، وانعدا  ُسب

التي ال تقو  بكمممما مجرد ، والمعممممدمينبكؤالء الفقراء  االتجممممار

عون إلى كسممب المال، بل هي  مجموعٍة من األشممخا  ال ين يسممل

المتصمممممل إلى  لك ال ريق عم ية منّظمة ونشممممم ة وتدين بالوالء 

من  القرن الرابع عشمممر عمق تاريخ اسمممتعباد سمممّكان قارة أفريقيا ب

اتكا عم يات االتجار بالبشر الحدياة عن جنيتخت ف المي دي، ف   

ن وسمماال القديمة، سممو  في اسممتخدا  بعض الت ورات الحدياة م

  األشخا ه ا  الحصول ع ى امنك .)نقل وتس ي  الس ع

االتجار بالبشمممر" يمال شمممبكة عالمية ل  مصمممادرر نشممما  " إنّ 

ومنابع الحصول ع ى الس ع، وتشّكل في النكاية  وأسواق  الرااج 

االث أكبر مصمممدٍر ل تجارة الخفيّة غير المشمممروعة في العال  بعد 

تجارة السممم ذ والمخدرات، وهي أسمممواأ ربما ل  تعد خفيّة بقدر 

ما هي عصممممميّة ع ى اممسممممماك بكا وفضمممممحكا في ظّل غياب أو 
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لمح ية تهييٍب مرادة القانون الدولي، وضمممممممعف التشمممممممريعات ا

والفسممماد امداري ال ي تُحسمممن مافيا االسمممتعباد الجديد اسمممتامارها 

 بنجاذ.

ل العبيممممد المخت فين  وت ممممك الاروات ال بيعيممممة لقممممد شمممممممكممممّ

جزءاً  التي ت  شمممممممحنكا من قارة أفريقيا والمحاصممممممميل الزراعية

الاورة الصممناعية التي شممكدتكا أوروبا وتحديداً  فيأصممي ً ومكماً 

الجديد التي اكتشمممممممفكا كولومبح  األرضت ك  فيحتى بري انيا، 

 ً ت  بناءر  شمممممممكدت الزراعة والصمممممممناعة فيما بعد ت وراً ورواجا

العبيد األفارقة، ل ا فمن  أول رح ة  اآلالف من وآال بعرأ ودماء 

هؤالء العبيد من القارة السممراء انتب  التّجار والصمنّاع الخت اف 

متدنية األجور، واروٍة  إلى أهمية ما يشممممممك   العبيد من أيٍد عام ة

بشمممريٍة تق ل من تك فة امنتا  المضممماف ب بيعة األمر إلى فااض 

، ل ا ف يح األرباذ الضمممخ  ال ي يشمممّكل أهمية كبر  ل رأسممممالية

بعكدها  الوفاءالدول االسمممممتعمارية ع ى ظل من المسمممممتهرب أن ت

ق عت  ل تجار والشمممممممركات من  القرن  قد ال يحتى اآلن والقدي  

عشممممر المي دي وحتى اآلن من توفير سممممبل الدع  وإزالة  الرابع

متدنية يدي عام ة األمواد خا  وكل العقبات أما  حصمممممولك  ع ى 

التي تحتاجكا عم ية إنتا  السممممممم ع، فتظّل جراا  االتجار  األجور

بالبشمممممر عبر الحدود الو نية قضمممممية شمممممااكة وم هزة وتشممممموبكا 

 .الشكوك حول نوايا الدول في القضاء ع يكا

ل الما اعتمدت آالف مصمممممانع التجميع في وفي الجانب األه  

آسمميا وأوروبا وتجارة الجنح ونقل األعضمماء البشممرية والخدمات 

متممدنيممة أو  المنزليممة ع ى األيممدي العممام ممة المكمماجرة والمخت فممة

ية في العال  سمميظل محض شممّكٍ فيّن إنكاء العبود معدومة األجور
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أن أكار الصمممناعات التكنولوجية وما يؤجج ه ا الشمممّك هو كبير، 

والتي وصناعة األزياء والشكوالتة والمجوهرات  في العال  تقّدما

تديرها كبر  الشممممركات متعددة الجنسمممميات تعتمد في صممممناعتكا 

ع ى األيدي العام ة المسممتعبدة والمواد الخا  المنكوبة من اروات 

وفي في منا ق النزاعات المسمم ّحة أو الدول المكّمشممة، الشممعوب 

الوقت ال ي تُباع في  ت ك المنتجات بأسمممممممعاٍر باهظٍة ال يحصمممممممل 

قدٍر هزيٍل من  ل ين صمممممممنعوها إال ع ى  العّمال المسمممممممتعبدين ا

آالمك  جراء االبتعممماد عن  ويك  بمممل أنك  يمممدفعون األربممماذ، 

وصّحتك  واستمتاعك  بالحياة امناً مضاعفاً لألجر ال ي يحص ون 

 مؤلمة.ع ي  في ت ك المكن الشاقة وال

إننا في عم ية إعادة قراءة واسمممممممتشمممممممكاف مظاهر العبودية 

الحدياة وع قتكا بالرأسممممممالية االسمممممتك كية وهيمنة الشمممممركات 

وإدارتكا ل عال ؛ اقتصمممممممماديا، واجتماعياً، وسمممممممياسمممممممياً، واقافياً، 

ض " بهرفيننا نقصممد إلى اسممتخدا  مفكو  "العبودية وع مياً... إلخ

مخزون ال اكرة من نفوٍر واشممممازاٍز  يحتوي اسمممتاارة ال اكرة لما 

وشممممعوٍر بالخزي تجار  لك الجزء األسممممود من تاريخ امنسممممانية 

فاع ً  مازال نشممممممم اً و ل ي  قد  الع مي  ا ومسمممممممتمراً في ظل الت

، ولنؤكد ع ى أن كافة والحضممممممماري الم هل ال ي نعيشممممممم  اآلن

الممارسممممممات واألسمممممماليب التي كانت تمارسممممممكا اممبرا وريات 

، ل  تخت ف كاتكا المبرمجة لنكب اروات األم سممتعمارية وشممراال

كايراً عّما يواجك  الفقراء وتتعرض ل  الشعوب في القرن الواحد 

 والعشرين.

 

 



 
7 

 

 

 الفصل األول

 

 ؛عبوديةال

 كيف تحّول الجسد إلى مال

 

 

 والدة االستعبادـ 1

العبودية بحاٍل مجرد ظاهرة قد ارتب ت بفترةٍ تاريخية  ال تعد   

أارها في لحظة استشكاف البشرية  انتكىانقضت أو قد نظّن أنكا 

لسبل التحضر والتمدن، بل واقع األمر يكشف أنكا ظاهرة م زمة 

ل موذ امنسان ليكون سيّداً م  قاً في المكان ال ي يسي ر ع ي ، 

في السي رة ع ى كل ما يمكن  وتعتري  رغبة امت ك القّوة 

الوصول إلي . لقد دفعت ت ك الرغبة في ظل نُدرة اله اء والجفاف 

إلى استه ل هؤالء الضعفاء من النساء واأل فال والشيوخ ال ين 

اله اء ومن يضربك  الجوع وال يست يعون الحصول ع ى مصادر 

 في الحياة. ع ى هؤالء المدفعوين بهزيرة البقاء ا ّ باتوا يماّ ون عبأً 

في المجتمعممات البممداايممة الموغ ممة في قممد  التمماريخ اهتممد   

امنسممممممممان إلى الزراعة وإلى تربية الماشمممممممية، ومارح عم يات 

الصيد والقن  السته ل موارد ال بيعة، وصنع أدوات  البسي ة 

السممممممتخدامكا في الزراعة والصمممممميد من الحجر ا  توصممممممل بعد 
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لتي بدأ يصممممنع منكا األدوات اكتشمممماف  النار إلى صممممكر المعادن ا

إلى االستقرار  ع امنسان السته ل ال بيعية عمدالمعدنية. وبتوسّ 

بالقرب من مصمممادر الماء واله اء شمممب  الداامة، فسمممعى إلى بناء 

س  من األرض ما يضمن ل  اله اء  ستق ع لنف بيتاً ل حتماء ب  وا

شاركة والماشية، وأصبحت األسرة تتولى إنتا  ما تحتا  إلي  بم

جميع أفرادها، غير أن ه ا الشكل البدااي ما لبث أن ازداد تعقيداً 

عندما أخ ت عم ية تربية الماشمممية شمممك ً منفصممم ً لبعض القباال 

وهو ما يمال الب رة عن الزراعة كنوعٍ من التخص  في العمل، 

أد  إلى ظكور التقسمممممممي  االجتماعي ل عمل، ونظراً  ال ي األولى

نا مت لتعّرض بعض الم قا ال بم ق ل جفاف،  با قل الق حاولة التن

  لك إلى أماكن أخر  ل حصممممول ع ى الماشممممية واله اء مما أد 

إلى نشممممممموب الحروب بين القباال، فكان من يقع في أيدي القبي ة 

سمممتخدام  في الزراعة المنتصمممرة من أفراد القبي ة المكزومة يت  ا

 ورعي الماشية.

والماشممممية بين أفراد القبي ة سممممو  ل  يكن لنظا  تبادل اله اء  

لهرض إشممباع الحاجات واالسممتك ك المباشممر، غير أن  وبت ور 

عم يات االتصممممممال بين القباال وإنشمممممماء تحالفات بدااية لمواجكة 

ظروف ال بيعة القاسممممممية نشممممممأت فكرة مبادلة الماشممممممية واله اء 

فر بي ة من أصممناٍف ال تتواوأدوات امنتا  المخت فة بما قد تم ك  ق

ا، وهو األمر ال ي جعل من ضمممممرورة زيادة المحاصممممميل محداه

 وهوالزراعية والماشمية أمراً ضمرورياً لتوفير كافة االحتياجات، 

عام ة لمعاونة المّ ك في  ما خ ق الضمممممممرورة لزيادة األيدي ال

امنتا ، وكان أسمممممممر  الحرب أّول المسمممممممته ّين ال ين يت  عم ية 

درة ع ى العمل، أّما إ ا أصمممممممبم ه ا االحتفاظ بك   الما لديك  الق
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األسمممير ال ي صمممار عبداً عبأً ع ى مالك  لسمممبٍب ما فين  يضممم ر 

ل تخ   من  وبيع  لمن قد يسمممممتخدم  ل عمل لدي ، لقد ابتدأت هنا 

صممممممفحةً جديدةً ل سممممممته ل في تاريخ امنسممممممانية، وظّل هؤالء 

بالمولد والت يداً  يد األسمممممممر  عب بعية المولدين من أبوين من العب

، ونظراً لت ك السمم  ة التي كانت قد أُع ت لرايح القبي ة  لسمميّده

فين  كان يسمممتهّل ت ك السممم  ة في الحك  ع ى بعض األفراد ال ين 

قد يخرجون عن  اعت  بما يماّل عقاباً لك  بالعمل لد  أحد أفراد 

القبي ة، أو ربما تحوي   إلى سمممم عٍة تجارية يت  بيعكا لقباال أخر  

ّما في حال عد  قدرة أحد األفراد ع ى  نظير بعض األموال، " أ

دفع ما ع ي  من ديون، فينّ  يكون باسمممممت اعة شمممممخٍ  أخر دفع 

، وهو ما ه2)ديون  وبالتالي يتحّول األول إلى م كيٍة لك ا األخير"

 يسمى بعبودية "الدين".

هك ا تضمممممممرب العبودية بأنيابكا في  لك الجانب المظ   من  

، فالنسمممممماء واأل فال والرجال الضممممممعفاء ال ين تاريخ امنسممممممانية

يعم ون في المزارع والمراعي والصممممممميد ظ ّوا في أدنى درجات 

السمممم ّ  االجتماعي، برغ  اتسمممماع المدن وامت ك امنسممممان لسممممبل 

الت ور والتحرر من الخضوع لسي رة عقيدة السحر واألسا ير 

  لتفسير الظواهر الكونية واالجتماعية واالقتصادية.

 

 عبودية؟لل، أم مدن للفضيلة مدنـ 2

برغ   لممك األار الحضمممممممماري المم ي تمّخض عن ظكور ممما  

يسمممممممى بالمدينة، فين ه ا األار ال ي قد انعكح ك لك بدورر فيما 

، لكننا نر  من تركت  المدرسمممممة األف  ونية في الفكر البشمممممري

جانب أخر أن  لك األار كان يمال أحد المسمممممممّوغات الف سمممممممفية 
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بتقسممممي  التاريخية لعبودية البشممممر، ويتج ى  لك في قيا  أف  ون 

البشمر إلى صمنفين: يونان عاق ين وبرابرة متوحشمين، فكّل من ل  

ية فكو بربري متوحش، وهو وحدر  ياً وال يتك   اليونان يكن يونان

قا  أف  ون فكرت  ل عدل  دير أن يكون عبداً ل يوناني، وقدالج أ

ة بين البشممر، وإنما ع ى أسمماح التوازن ليح ع ى أسمماح المسمماوا

بين  بقممات المجتمع التي تقو  فيمم  كممل  بقممة بمماملتزا  بممأداء 

واجباتكا دون المسمممممممماح بال بقة األخر ، حيث يختل التوازن 

االجتماعي في نظر أف  ون إ ا تجاوز أحد حدود  بقت  كما لو 

ا حاول صممممممممانع الفّخار أن يقو  بعمل الجندي أو الحاك ، وهو م

جعل الرأ في نظر أف  ون ظاهرة  بيعية يتسبب في صناعتكا 

 .ه3)امت ك الفرد لنصيب من العقل المميز كاليوناني

ل  يخت ف األمر كايراً مع أرس و ال ي سار ع ى نكج أستا ر 

في اعتبممار الرأ نظمماممماً  بيعيمماً، لكن تتحك  فيمم  همم ر المرة ت ممك 

يين عن غيره  من البرابرة الميزة الجسممدية التي يتميز بكا اليونان

والتي ال يصممممممح ون معكا ل قيا  باألعمال الشمممممماقة واله يظة التي 

يقو  بكمما العبيممد بشمممممممكممٍل جيممد، غير أن أرسممممممم و يرب  الرأ 

بالضممرورة االقتصممادية فيقول: أن الم كية هي أداة ل معيشممة، وأن 

العبممد م كيممة حيممة وأداة تعمممل بممما تؤمر بمم ، ولو كممانممت كممل أداة 

كا بما أمرت ب ، ولو كانت يمكنكا  أن تشمممممممتهل من  ات نفسممممممم

المكوكاته تنسج وحدها ب واتكا، ولو كانت القوح ت عب وحدها )

ع ى القياارة السمممممممتهنى أرباب العمل عن العمل والسممممممممادة عن 

العبيد، وما دامت اآللة ال تشتهل إال بقوة العبيد واألرض ال تنبت 

اً القتصاد األسرة الحب إال بسواعده ، فين الرأ يبقى ضروروي

والمدينة التي البد لحياتكا من أن تشمممممممتمل ع ى أحرار يحكمون 
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، ومن وجكة نظر أرس وا فين العبودية ليست ه4)وعبيٌد يعم ون"

فق  شمميااً مربحاً ل سمميد ال ي يمت ك أسمماسمميات الحياة، ولكّن ل عبيد 

 .ه5)ال ين كانوا يحص ون ع ى النصم والمشورة من السيد

أن  ظكر في بعض المصممممادر بشممممكٍل غير قا عٍ وبرغ   لك ي

أرسممممم و في فترةٍ متأخرة قد تراجع عن أفكارر بشمممممأن العبودية، 

حيث قد أوصمممى بعتق عبيدر بعد ممات ، عندما أع ن" أماح" بأن 

اآللكة صمممنعت جميع البشمممر أحراراً، وأن ال بيعة ل  تصمممنع من 

أرس وا كان ، إالً أّن هناك رأي يشير إلى أن ه6)"أي منك  رقيقاً 

بال بيعة، وأنك  اسمممممممتعبدوا  بأن البشمممممممر أحراراً  ياً  يسممممممم ّ  عم 

بالمصممممممممادفة، فين  في الواقع عبيد بال بيعة، وواضمممممممم من ه ا 

الجدل األرسممم ي أن أرسممم و ل  يناد م  قاً بتحرير العبيد بل إن  

 .ه7) اعتبره  عبيداً بال بيعة

شمممممممراء   لك التقنين الف سمممممممفي ل مدينة فيما يخ  ربما يماّل

الرقيق وبيعك  تحوالً لمرح ة" النشمممما  التجاري المقنن والمنظ " 

عام ة والخد  يد بكدف توفير األيدي ال ماٍل  لتجارة العب وكرأسممممممم

، وهو ممما جعممل ل عبوديممة تممأايراً م حوظمماً ع ى الحيمماة مسمممممممتهممل

االقتصمممادية واالجتماعية في فترة سممميادة ت ك الحضمممارتين ال تين 

؛ قانون ُجسمممممممتنيان في القرن الرومانيوخاصمممممممة القانون  -تركتا

المي دي بمبدأر الشممكير" الرأ هو قانون األم  حيث أن  السممادح

ل هرب ميراااً واضمممممممحاً لشمممممممرعية  -الفرد يمت ك  شمممممممخ  أخر

العبودية، وهو تراٌث كان يت  اسمممتدعاؤر باسمممتمرار لتبرير تجارة 

 العبيد أما  اآلراء المعارضة.

ع ى امتمممداد القرون الممتمممدة منممم  اممبرا وريمممة اليونمممانيمممة 

والرومانية وحتى اكتشاف األمريكتين في أعقاب غزو األوربيين 
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لكمم ا العممال  الجممديممد ل  يحممدث أن انق عممت العبوديممة اجتممماعيمماً 

وتجارياً، ففي غرب ووسممم  أوروبا في القرن السمممادح المي دي 

ال الجرمانية المخت فة بتحويل بالعبيد نظراً لقيا  القبا تكتظ كانت

أسمممممممر  األعممداء إلى عبيممد في غزوات البربر الكايرة، وكممان 

اعتنمماأ بعض م وك البربر المسممممممميحيممة قممد أحممدث تهييراً نظراً 

السممته ل التعالي  المسمميحية ك ريعٍة السممترقاأ البشممر في بعض 

المنا ق التي يت  غزوها، وهو ما أحدث زيادةً عدديةً في العبيد 

ما تّ  أسمممممممر  زادت عاشمممممممر المي دي عند اامن وال في القرنين ال

الشعوب الس فية، وت  نق كا كعبيد إلى ألمانيا وهو" ما يكشف أن 

مشمممتقة من السممم فيين ال ين تحولوا إلى عبيد،  Slaveك مة عبد 

وفي ه ر األوقات كان يت  إرسممممممممال العبيد إلى الكنااح واألديرة 

 .ه8)ككدايا من األغنياء والتاابين"

إّن ما يمكن اعتبارر زوال ل عبودية في فترةٍ تاريخيٍة ال يعدو 

ت ممممك  بيمن  لقمو   لتموازن ا ختم ٍل  مجمرد ا يكمون سممممممممو   أن 

اممبرا وريات االسممممممتعمارية المتصممممممارعة ع ى تجارة الرقيق 

والتي أصممممبحت تمال مصممممدراً اقتصممممادياً مكماً لكا، ومن ا  فيننا 

وتحولكا إلى أشكاٍل جديدة  نكون أما  مجرد تهيٍّر لصور العبودية

خاصممة في ظل تمّزأ اممبرا وريات وامق اعيات الكبيرة التي 

كانت تُديرها عاا ت ولكنكا أشممممكال تخضممممع جميعكا ل سممممي رة 

فبعد سمممقو  اممبرا ورية الرومانية ع ى يد ، ه9)وتم ك امنسمممان

  تمّكن المنتصممرين من إقامة أقالي  جديدة ع ى  476البربر عا  

ا  األقممالي   القممديمممة، وممما لبممث ريممةمبرا وض امأنقمما أن قمما  حكممّ

بجمع الضمممممرااب ل سممممم  ة المركزية وبالتالي كان الناح يتخ ون 

ع ى نصممممممف محاصممممممي ك  الزراعية لحّكا  األقالي  ال ين يتولّون 
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الدفاع عنك  ضممممممممد الهزوات الخارجية، أي تحّولت األقالي  إلى 

يكون لورداً أو نبي ً أو فارسمممماً إق اعيات يمت ككا الحاك  ال ي قد 

وبالتالي كانت ل  سممممم  ةً م  قةً ع ى ، ه10)أو من رجال الكنسمممممية

، ه11)امق اعية بكل ما تحتوي ؛ األراضممي، والمواشممي، والسممّكان

وهو ما يمكن اعتبارر بدايات ظكور النظا  امق اعي في أوروبا 

،" ال ي وصل إلى قّمة وضوح  في القرن الاالث عشر المي دي

 ه12)ال ي كان يمال ب رةَ اسممممممتعباد فكرة الدولة اسممممممتبعاداً كام ً"

وال ي تج ى في أفدذ صمممورر في مرح ة العولمة في نكاية القرن 

العشممرين، وقد تمّخض عن النظا  امق اعي  بقتين في المجتمع 

األوروبي؛  بقة عبيد األرض، وهناك أيضممماً  بقة السمممادة ال ين 

 يديرون شاون امق اعية.

إن الم حظمات الموجزة حول رأي أف  ون وأرسممممممم و في 

االعتراف بمالعبوديمة بماعتبمارهما نماجممة عن خصمممممممماا   هنيمة 

لد   عّد أمراً مسمممممممتهرباً  وجسممممممممدية تميّز بين األفراد، وهو ما يُ

في سممموفين سممماهمت أفكارهما في بناء الحضمممارة البشمممرية، وهي 

ة الك سمممممميكية حالة نجدها ك لك عند أحد اآلباء المنظرين ل يبرالي

ففي  ه13)وهو" جون لوك"، في كتاب " مقالتان في الحك  المدني"

ية التي تمّال مرتكزاً مكماً في تراث الفكر ال يبرالي  اان لة ال المقا

الك سممممممميكي وال ي يدافع في  جون لوك عن " الحقوأ ال بيعية" 

ل فرد والمتما ة في؛ الحرية، الم كية، الحياة، وفي تأصممممميل حدود 

مة العادلة وفصممممل السمممم  ات وتسممممويه التمرد ع يكا إن ل  الحكو

تكن عادلة، وفي نفح الن  يعتبر حالة العبودية "حال بااسممممممممة 

أن جون لوك كان أحد المسمممتامرين وما ياير الدهشمممة وبهيضمممة" 

"  في شمممممممركٍة قد نالت احتكار تجارة العبيد في سمممممممماحل إفريقيا



 
14 

 

 90الشمممركة األفريقية الم كية" التي قامت بتصمممدير ما يقرب من 

عا  إلى حقول الزراعة في المستعمرات  16ع ى مدار  اً ألف عبد

األمريكيمة، وهو تنماقض بين فكر جون لوك وبين مممارسمممممممماتم  

العم ية في الحياة، وما يزيد من حج  الدهشممممة أن جون لوك كان 

سمممتعمرات األمريكية، فقد أحد المؤسمممسمممين لنظا  العبودية في الم

كان مسممؤوالً عن تعديل واحدة من المواد األسمماسممية ع ى ن  " 

الدسمماتير األسمماسممية لكارولينا" وهو الن  ال ي كان بماابة نصمماً 

مؤسمممسممماً ل ع قات القانونية في المسمممتعمرة البري انية" كارولينا" 

والتي دارت حول  101في أمريكا الشممممممممالية، وهي المادة رق  

ة رب العمل بالعامل، فقبل التعديل كانت المادة تن  ع ى" ع ق

يتمتع كل رجل حر في كارولينا بس  ة م  قة ع ى عبدر الزنجي 

في غير ما يخ  الدين والرأي"، أما امضمممممممافة التي صممممممماغكا 

جون لوك في تعديل جم ة " سمممممم  ة م  قة" إلى " سمممممم  ة وقوة 

كما شرحكا  -القوة م  قة"، والفرأ بين الس  ة والقوة هنا هو أن

تمنم السيد الحق في س ب عبدر  –في المقالة الاانية من الحكومة 

ّما الجزء المتبقى  الحياة، أي عد  تجريم  في حال قت   لعبدر. أ

ين فقد يبدو في ظاهرر من المادة والمتع ق باسمممممممتاناء حرية التد

احترا  حريممة العبممد الممدينيممة" لكنممّ  في حقيقممة األمر نوعمماً من "

عكاٌح لصمممممراع بين الكنااح وم ك العبيد حول مسمممممألة ما إ ا ان

اعتنق العبد المسيحية، فكل ب لك يصبم حّراً؟ وع ي  فجاء الن  

ليمال نوعاً من التسممموية بين ال رفين، حيث أع ى ل سممميد حقوقاً 

م  قةً ع ى العبد، وفي الوقت نفسمم  أع ى ل كنسممية حرية تبشممير 

د انتجت ه ر التسممممممموية نوعاً من العبيد وتحوي ك  ل مسممممممميحية، وق

التحالف بين الكنااح وم ك العبيد ع ى حساب العبد نفس ، وهو 
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التحالف ال ي بتفكك  فيما بعد أفضمممممممى إلى بداية النكاية لنظا  

العبوديمة األمريكي، الم حظ هو أن جون لوك، ظمّل ع ى ممدار 

حيات  داعماً لك ر التسممموية،  لك أن  كان يسمممتشمممكد بنصمممو  من 

لكتاب المقدح تؤكد أن اعتناأ العبد المسيحية ليح مبرراً لمنح  ا

الحرية، أي أن بعض الفرأ الدينية المسمممميحية مال الكويكرز في 

 ات الوقت كانت أكار معاداة ل عبودية من" في سممممممموف التنوير 

 وال يبرالية" جون لوك.

 

 شركات تجارة العبيدـ 3

كانت رح ة الدوران حول القارة السمممممممراء واكتشمممممماف رأح 

ومن اّ  الحصمممممممول ع ى موا ن   1498 عا الرجاء الصمممممممالم 

أخر  ل توابل التي كان يبيعكا امي اليون في األسواأ األوروبية 

أكار ممما نحجممت ت ممك الرح ممة في تحقيقمم  تحممت غ مماء ديني، ا  

نة؛ الحرير توالت اكتشممممممافات موا ن الموارد االقتصممممممادية الامي

يمة وال هب والصممممممه، وفي والفضمممممة والجواهر واألحجار الكر

عاد فاسمممممممكو دي جاما من الكند إلى البرتهال من   1499 عا 

نفح ال ريق ال ي عرف البرتهاليون مؤخراً أن   ريق التجارة 

الكندية المك ، وهو ما فتم شمممممكيّة البرتهال ل سمممممي رة ع ى الكند 

ا، ا  توّجكمت جكودهما إلى إفريقيمما وكمل مما يقع في ال ريق إليكم

مدينة سبت  المهربية،"   1415 وسي ر البرتهاليون في منتصف

ا  قاد بعدها الم ذ النكضممممة البحرية الرتهالية والتي أمكنكا فيما 

بعد الوصمممول إلى رأح الرجاء الصمممالم في أقصمممى الجنوب من 

إلى القارة األفريقية، والتي ب هت أوجكا برح ة فاسممممممكو دي جاما 

بدأت رح ة كشف الساحل األفريقي   1550 عا . وفي ه14)الكند"
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الهربي، وقد تمّركزت البرتهاليون ع ى بعد ألفي ميل من سممممممبتة 

في مدينة أفريقية أُ  ق ع يكا اسممم  " سممماحل غانا"، ول  يسممممحوا 

ألية قوة أجنبية بمنافسمممممممتك  في المن قة التي ادعوا م يكتكا بحك  

أو  ون كل سنة ألف رقيق إلى البرتهاليرس سبقك  إليكا، وأخ وا 

إلى سممممممماو جور  دي مينا وكانوا يسمممممممتخدمون كسممممممم عة تبادلية 

 .ه15)لألقشمة والمعادن واألحجار الكريمة

لقد تهيّر مع االسممممممتعمار البرتهالي مفريقيا ألّول مرة منكجية 

تجممارة العبيممد، فبعممدمما كمانمت تُمممارح من قبممل رايح القبي ممة، أو 

، أو امق مماعي، أصمممممممبحممت أكار تنظيممماً وتقنينمماً، حمماك  المممدينممة

فأنشممممأت أول شممممركة مختصممممة لتجارة العبيد، تكّونت من بعض 

ارة، وسمممممممرعمما ممما نمممت ت ممك  نالتجممار اليكود والموظفين والبحممّ

الشمممركة في جزيرة سممماو توما جنوبي خ  األسمممتواء وأصمممبحت 

من بماابة مستودعاً ل  شأن في تجارة الرقيق بين غنينا والكونهو 

ناحية وبينكا وبين العال  ك   من ناحية أخر ، أي أنكا تحّولت 

لما يشممممب  أول مركز تجاري عالمي لتجارة العبيد، حيث حصممممل 

عداد من  بان تبيم لك  توريد أ هاليون ع ى عقود مع األسممممممم البرت

 ألف سممنوياً إلى المزارع األسممبانية 80:50 الرقيق تراوحت بين

 .ه16)ومزارع القصب البرتهالية في البرازيل

لقد تحّولت تجارة العبيد ألحد الس ع التجارية المكمة في القرن 

السممادح عشممر، ونظراً لزيادة ال  ب المسممتمر ع ى ت ك السمم عة، 

اشتدت المنافسة بين الشركة البرتهالية وبين الشركات امنج يزية 

سمممممتنزاف كافة والكولندية والفرنسمممممية التي تأسمممممسمممممت بهرض ا

المحاصمممميل الزراعية والمعادن من أفريقيا إلى جانب المشمممماركة 

في تجارة ه ر السممممممم عة الرااجة من العبيد. لقد تحّ   االحتكار 
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البرتهالي أما  ت ك الشركات المنافسة بشراسٍة، فمن  بدء تأسيح 

"ما لبات الشممممركة أن  (WIC) شممممركة الكند الشممممرقية الكولندية

وأعقبكا بعد  لك   1643 عا ال هب في اسمممممتولت ع ى سممممماحل 

،بعد  لك ه17)" 1660 عا لفرنسممممية والبري انية في الشممممركات ا

 Middelburg كبرت شممممممممركممممة كوميرشمممممممممممال ميممممدلبور 

Commercial Company  لتصمممممممبم أكبر  1720 عمما ،

شمممممممركة هولندية لتجارة العبيد ببيوت مزاد متنوعة في روتردا  

، ا  اشمممتعل الصمممراع بين ه ر WICوأمسمممتردا  لتنافح شمممركة 

الشمممركات القادمة والشمممركة الكولندية من أجل االتجار في غرب 

إفريقيا، وكان قد اسممتمر   ب البرازيل)المسممتعمرة البرتهالية في 

  وال ي وصمممل إلى قرابة 1700 عا جنوب أمريكاه من الرقيق 

آالف من الرقيق سمممممممنوياً وهو عدد ل  تسممممممم ع أنجوال التي 10

ز تجارة الرقيق البرتهالي القيا  بتوريدر حيث قد أصمممممممبحت مرك

قا   كا، ف عت في توريد الرقيق إلى أجزاء أخر  من أمري توسمممممممّ

البرتهماليون بتمأسممممممميح نق مة أخر  لتجمارة الرقيق في داهومي 

وغنينا البرتهالية وهو ما جع كا تقو  في منتصمممممممف القرن الاامن 

نكاو ومارا Gras-Paraعشمممممر بتأسممممميح شمممممركتا بارا األكبر 

Maranhao  ه18)ال تممان تولتمما عم يممة تجممارة الرقيق في العممال ،

وكمانمت تجمارة الرقيق تماّمل تجمارة مجزيمة حيمث ل  يكن ال  مب 

ع ى الرقيق ينتكي من أجمممل العممممل في المنممماج  والمزارع في 

 جزر الكند الهربية وأمريكا.

إن الشمممممممركات البرتهالية لتجارة الرقيق كانت تتأسمممممممح في 

الهالب ع ى يد أحد النب ء ال ي كان يسمممممممت يع السمممممممفر أوالً إلى 

األم ك األسمممممممبانية في األمريكيتين، أو يمكن  االتصممممممممال بأحد 
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األشمممممراف في أسمممممبانيا، حيث كان يت  أوالً الحصمممممول ع ى عقد 

مرسمممممممو  م كي  توريد ل رقيق، ا  يت  الحصمممممممول بعد  لك ع ى

المسمممممممتعمرة األفريقيةه التي )باحتكار ت ك التجارة في المصمممممممدر

سمميت  ج ب الرقيق منكا، وغالباً ما كان يت  األمر بسممكولٍة بسممبب 

دع  الب   البرتهالي ل شمممممممركة، ويت  بعد  لك تجكيز الشمممممممحنة، 

وتقو  الشمممممممركة باسمممممممتاجار عدد من قّ اع ال رأ والمجرمين 

يت  تجميع الرقيق في  لحين استكمال  بهرض حماية الحصن ال ي

كان الم ك  قد  لك إلى المورد، ل عد   كا ب كام ةً، لشمممممممحن ية  ال  ب

إيمانويل البرتهالي يصدر تع يمات  إلى رس   في إفريقيا بأنك  في 

رح تك  المقّدسممممممة لخدمة ة ومتعة الم ك، لكن يتوّجب ع يك  أن 

اسمممممممي ما يجب يشممممممرحوا لم ك الكونهو" كما لو كنت  تتحداون ب

 .ه19)ع ي  أن يقو  ب  ليمأل سفننا بالعبيد والنحاح والم م"

 

 العظام؛ عالماٌت للطريقـ 4

إلى هايتي لقد كانت أول شمممممحنة ل عبيد تق ع من سممممماحل غانا  

، كما وص ت شحنة أخر  مماا ة إلى  1510عا  امسبانية في 

 ، وهو ما أاار سمممخ  رجال الدين األسمممبان 1521 عا كوبا في 

حم ت   Las Casasمن  ت ك ال حظة، فشممممّن أسممممقف المكسمممميك 

، ول  ه20)ع ى ما شمممممماب معام ة هؤالء الرقيق من قسمممممموةٍ بالهة"

يمض نصمممممممف قرن ع ى الشمممممممحنة األولى حتى كان عدد العبيد 

في األراضممي األمريكية الجديدة  امفريقيين في األم ك األسممبانية

قد وصممممممممل إلى أكار من أربعين ألفاً، والمفارقة أن البرتهال في 

سممممممبيل سممممممعيكا الحتكار تجارة الرقيق قامت بينشمممممماء أول ميناء 

بحري وهو ميناء لواندا وال ي أصبم فيما بعد أكبر ميناء لتجارة 
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در الرقيق في أفريقيا، وقد تحّولت أنجوال وموزمبيق كأكبر مصممم

قارة السممممممممراء ففي    1850الفترة ما بين لتوريد الرقيق في ال

عة م يين من   1836و ما يقرب من أرب قد ت  تصممممممممدير  كان 

األفممارقممة إلى األمركيتين وكممان أكار من ا اممة م يين منك  من 

أنجوال وحدها، وكانت البرتهال قد اتجكت إلى أنجوال بسمممممممبب 

والتي وص ت إلى مرح ة عم ية االستنزاف التي حدات في غنينا 

بشعٍة في ندرةٍ عدد سكانكا األص يين، فقد حم ت السفن البرتهالية 

ما بين كا في ما يقدر بأربعة م يين   1641  و1486 إلى أمري

  عبد.

يا  بعض التجار المح يين أو المقاولين بالعمل ع ى  وبرغ  ق

ال ي اميفاء بال  ب ع ى الرقيق من قبل الحاك  العا  البرتهالي 

كانت ل  س  ة بيع وشراء وتصدير الرقيق، إال أن بعض التجار 

البرتهاليين االنتكازيين ل  يتورعوا عن شممممَن حروباً مح ية ضممممد 

بعض القباال من أجل الحصمممممممول ع ى العبيد بأرخ  األامان، 

وقد عاونتك  امدارة االسمممممممتعمارية البرتهالية في  لك، وكانت 

الضمممممممعيفممة بماممابممة مورداً وفيراً هزيمممة ت ممك القبممااممل امفريقيممة 

حيث كانت تقو  القباال الضعيفة بتقدي  ضرااب دورية ؛ه21)ل عبيد

ل برتهاليين وجزء من أبنااكا ل نضما  إلى الجيش وقت الحرب، 

وغالباً ما كان الرقيق جزءاً من ه ر الضممريبة من أجل العمل في 

أو اسمممممممتخرا  ال هب أو ق ع الم م أو تمكيد األرض الزراعية 

الرعي، ومن جانٍب أخر كانت الحرب المشممممتع ة بين الشممممركات 

عماممل مك  في زيمادة الرقيق الم ي يرغمب هم ا القماد  األوروبي 

الجديد بشراا  وال ي كان يمت ك س حاً قوياً ل  يكن تعرف  القباال 

عون في ي خضممممعت لسمممم  تك ، وكان الرقيق يوضممممامفريقية الت
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تعمار البرتهالي في مخازن المواني األفريقية الخاضمممممممعة ل سممممممم

واسعةً، وأحياناً في زرااب مكشوفة، ا  يقتادون إلى السفن لعبور 

األ  ن  ي إلى العال  الجديد، ولكن ل  ينح رجال الدين المسيحي 

 .ه22)تعميد هؤالء التعساء كمسيحين بالجم ة قبل سفره 

ل أسمممماليباً الصمممم ياد العبيد بما يمالقد صممممنع امنج يز  رقاً و

ةً في المال المدفوع نظير شممممرااك ، وهي أسمممماليب شممممّك ت " وفر

 عبيد،" حيث كانوا يُشممع ون النيرانم مم مأسمماوية" الصمم ياد ال

في األحراش واألشمممممممجار المحي ة بأكواخ األفارقة، فيضممممممم ر 

النيران،  هؤالء المسمممممماكين إلى الخرو  من مسمممممماكنك  هرباً من

ما يت  أسر األ فال ة لقتل الرجال، بينفتت قفك  رصاصات القناص

والنساء، ا  ترحي ك  إلى مراكز لتجميع العبيد ع ى  ول الساحل 

الهربي األفريقي تمكيداً لنق ك  بالسممفن عبر المحي  األ  ن ي في 

 .ه23)رح ة ب  عودة"

وكانت قاف ة الرقيق تصمممممل إلى السممممماحل سممممميراً ع ى األقدا  

ساء واألوالد، ولكن الرجا ل كانوا يكونون مكّونةً من الرجال والن

كل إانين معاً ويمتد  بالحبال  ية العظمى، وكانوا يرب ون  هالب ال

خ  الرقيق إلى عدة ماات من األمتار، وكل صمممممفّين متتابعين أو 

وهو عمود كبير من الخشب يرب   Slave Stickأكار يجمعك  

إلى أعنممماأ الرقيق متتمممابعين، وقمممد ت  ق أيمممديك  ليتممماذ لك  أن 

يحم وا ع ى رؤوسممممممك  ماونتك  أو التجارة األخر  التي تسممممممير 

معك ، وراء كل جماعة فرد أو أكار يشمممرف ع ى سممميره  وبيدر 

سممممممو  ال يتوانى عن أن يضممممممرب ب  في قسمممممموةٍ بالهة ظكر من 

ون أو ر، وكان الضممممعفاء يسممممق ون إعياء فيُقت يتوانى عن السممممي

ّظ ت عظا  هؤالء الرقيق ال ين  يُتركون لي قوا مصمممممممرعك ، وقد
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لقوا حتفك  في ال ريق ع مات توضمممممممم ال رأ التي سممممممم ككا 

 .ه24)هؤالء التعساء حتى القرن التاسع عشر"

لقد صممممّممت الشممممركات البرتهالية سممممفناً خاصممممةً لنقل الرقيق 

يّدت حصموناً يت  تجميع الرقيق فيكا ويت  تأمينكا ما ماً كانت قد شم

و لك في مرح ة تجميع الشممممممحنة الم  وبة قبل شممممممحنك  في ت ك 

السممممفن التي سممممتبحر إلى األمريكتين،" لقد كانت سممممفناً صممممهيرة 

الحج ، ق ي ة الحمولة، ومقّسمةً تقسيماً أفقياً)ع ى هياة رفوفه،ال 

حيث يُرّ  العبيد ع يكا يتجاوز عرض الواحد منكا ا اة أقداٍ ، 

وأيده  مكبّ ة بالس سل، وكان البّحارة يراعون تقسي  العبيد ع ى 

ناحيتي السممممفينة، حيث كان يوضممممع الرجال في ناحية، وتوضممممع 

النسممماء ومعكن أوالدهن في ناحية أخر ، وإن  قاً من قاعدة أن 

الربم يتضممممممماعف ك ّما زاد عدد العبيد، فقد كانت السمممممممفن تحّمل 

من سممعتكا، ل درجة التي ل  يكن العبيد يسممت يعون الدوران  بأكبر

  حول أنفسك  من شدة التكّدح.

إّن أسوأ ما كان يحدث هو ارتفاع عدد الوفيات نظراً ل تكّدح  

الشمممممديد ال ي قد يصممممميب البعض باالختناأ، أو بسمممممبب انتشمممممار 

األمراض، وفي حال اكتشاف عبداً ميتاً كان يت  إلقاا  ع ى الفور 

فع بعضمممممممك  ل نتحار، فكانوا ي جأون في  البحر، وهو ما كان يدل

لتمزيق الشمممممباك التي كانت تحي  بالسمممممفينة وي قون بأنفسمممممك  في 

البحر، أو ي جممممأون إلى حي ممممٍة أخر ؛ فيظكرون غضممممممممبك  

ونكا، وغالباً ما ق ع ى ت ك المعام ة القاسمممممممية التي يواحتجاجك  

كان العبد المحتّج يج د بقسوةٍ أو يقتل بالرصا  في حال تكرارر 

ل حتجا ، أّما إ ا لجأ العبد إلى االحتا  عن  ريق االمتناع عن 

األكل فكانت هناك وسمماال خاصممة لتأديبك ، ولك ا ك ّ  كانت تقّدر 
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نسممممبة الوفيات خ ل الرح ة الواحدة بسممممدح الحمولة التي كانت 

 .ه25)عبداً في الرح ة الواحدة 150جاوز تت

 

 شركات االسترقاق الجماعيـ 5

دخ ت هولندا وفرنسمممما بري انيا في منافسممممٍة شممممرسممممٍة ضممممد   

الشمممممممركات البرتهالية لتجارة العبيد، وبدأ المسمممممممتامرون الجدد 

)مراكز جميع السممممممم عه، والمراكز التجارية  يقيمون الحصمممممممون

امنج يز يسمممتحو ون ع ى فرجينيا الخاصمممة بشمممركاتك . لقد كان 

التبه وقصمممممممممب وكممارولينمما الجنوبيممة ويقومون بزراعممة الق ن و

اّ  زاد   بك  ع ى الرقيق األفريقي من أجل العمل السممممكر، ومن 

في ت ك المزارع، ولكنّك  آاروا أن يج بوا بأنفسممممك  القو  العام ة 

التي يحتجونكا، فقد  السممممممير"جون هوكنز" إلى سمممممماحل غانا في 

من أجل أن يتولى بنفس  امشراف ع ى ، 1567  و1562عامي

شمممممممحن الرقيق إلى الممت كات امسمممممممبانية في أمريكا، لقد كانت 

الشمممممممركة البري انية)المهامرون الم كيون المتاجرون في غاناه 

تعمممل قبممل  لممك في عم يممات اسمممممممتنزاف المم هممب من المنمماج  

عندما   1663ن األفريقية، لكنّكا قد تحّولت إلى تجارة الرقيق م

جون هوكنز" " ركة المكاجرين" والتي نجم السميرشم" ت  تأسميح

أن يحصمممممممل لكا ع ى حق امتياز العمل بتجارة العبيد من الم ك، 

كما حصممممممم ت في الوقت  ات  ع ى عقود تصممممممممدير الرقيق إلى 

المسمممممممتعمرات البري انية واألسمممممممبانية في األمريكتين، "وقد قا  

حنة من الرقيق إلى والية فريجينا الشمممركة فع ياً بيرسمممال أول شممم

، ول  يكن قد مضممى ع ى إنشمماء ه ر المسممتعمرة   1620عا في 

سممو  أربعة عشممرة سممنة وكان يب ه عدده  حوالي عشممرين عبداً 
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إلى ما    1760عا فق ، وهو الرق  ال ي قد تضاعف ليصل في 

وهو ما قّدر بنصمممممممف عدد سمممممممكان  األف عبد 200يقرب من 

عاً كخد  ل بيوت وفي المزارع، في  الوالية، وكانوا يعم ون جمي

حين وصممممل عدد العبيد في جزر الكند الهربية الفرنسممممية وحدها 

ألف عبممد عمممل أغ بك  في زراعممة قصمممممممممب  500إلى حوالي 

 .ه26)السكر"

لقممد تّولممت الشمممممممركممات البري ممانيممة التي كممانممت تقو  بتوريممد  

ل الزراعية والمعادن إلى المسمممممممتعمرات البري انية المحاصمممممممي

بتوريممد أكبر عممدد من الرقيق المم ي قممد وصمممممممممل في الممت كممات 

إلى مما   1789   و1680 البري مانيمة وحمدهما فيمما بين عمامي

يقرب من م يونين ومااة وا اين ألفاً، ولو ت  احتساب عدد العبيد 

ية والفرنسممممية ال ي قامت الشممممركات األخر  البرتهالية والكوالند

يدة ألدركنما أّي بتوريده  إلى أور اسمممممممتنزاٍف وبا وأمريكما الجمد

ل موارد البشممممممرية ال ي تعّرضممممممت ل  القارة امفريقية خ ل ت ك 

 40حوالي بالفترة، حيث يقّدر ما وصممل المسممتعمرات األوروبية 

م يون إفريقي، أي أن ت ك القارة قد خسممرت ما يقرب من نصممف 

 تقدير.سّكانكا ع ى أقل 

أّما قصمممة شمممركة التجار المهامرين في أفريقا فقد لعبت دوراً  

في روا  تجارة العبيد، عندما قامت أسممرة سممتيوارت الم كية في 

المتخصصة في الشركة الم كية امفريقيـمممـمممـمممـمممـمممة بري انيا بينشاء 

تجارة الرقيق، وعندما تولّى مؤسمممح الشمممركة العرش امنج يزي 

ة جيمح دوأ يورك شممممقيق الم ك رك، تولى أعمال الشمممم 1660

الااني، وقد حصممم ت الشمممركة ع ى امتياز احتكار تجارة  شمممارلز

، وبمسممممممماعدة الجيش امنج يزي وأسممممممم ول   1660الرقيق في 
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قامت الشمممممركة بعمل مح ات ع ى  ول سممممماحل أفريقيا الهربي 

ندمجت بعد  لك  يد وتصممممممممديره  لألمريكتين، وقد ا لتجميع العب

" شركة نيو رويال يق أخر  تحت مسمىركة مع شركات رقالش

كانت الشمممممركة تقو  بتصمممممدير خمسمممممة   1680فريكان"، وفي أ

وهما اختصار ل قب  D&Yسنوياً يوسمون بالحرفين  اً آالف عبد

رايح الشمممممممركة دوأ يروك ال ي خ ف  شمممممممقيق  في العرش عا  

ي، أما العبيد اآلخرين فكانوا نوأصممبم اسممم  جيمح الاا  1685

يوسممممون ع ى صمممدوره  بالحروف األولى السممم  الشمممركة، وقد 

صمممّدرت الشمممركة وحدها من غرب أفريقيا حوالي مااة ألف عبد 

بما جعل أرباحكا تسمممممماه  في القوة المالية ألصممممممحاب الشممممممركة 

جارة  كار ت ياز احت قدت امت قد ف البري انيين، غير أن الشمممممممركة 

بسممممبب منافسممممة تجار بري انيين آخرين    1698عا الرقيق في 

في تجارة الرقيق مما أد  إلى زيادة تدفق عدد العبيد التي تنق ك  

السمممممممفن امنج يزيمة إلى األمريكتين وبعض دول أوروبما والم ي 

 م يون رقيق.  11وصل إلى مايقرب من 

وفي ظل ه ر المنافسممممة الشممممرسممممة بين الشممممركات اتج    

إعممادة تنظي  تجممارتك ، لمواجكممة ت ممك البرتهمماليون إلى محمماولممة 

المنافسممة الخ رة من قبل الشممركات الفرنسممية وامنج يزية، وهو 

ما اقتضمممى منك  أن يقوموا بيرسمممال رح تين إلى البرتهال سمممنوياً 

في مواعيد اابتة، ع وة ع ى تأمين سممماحل غانا بدوريات بحرية 

سممماحل  داامة، لمنع هؤالء المنافسمممين من محاولة اسمممتي اك  ع ى

غانا، بامضافة إلى تأسيح شركات جديدة ل ستحوا  ع ى أكبر 

حج  من السمممممموأ المسممممممتوردة ل عبيد، وقد ت  تأسمممممميح شممممممركة 

Williams &Mary  التي حصممممم ت ع ى حق توريد العبيد إلى
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الممت كات األسمممممممبانية عقب صممممممم م أترخت، ع وة ع ى جزيرة 

، وك لك  1609 عا برمودا التي قد استقر فيكا البري انيون من  

، ول  ت بث ت ك  1627عا   جزيرة بربادوح التي اسمممتقروا فيكا

الشمممممممركة أن تمكنت من احتكار توريد العبيد لمدة ا اين سمممممممنة 

، ولكن قد تعّرضمممت الشمممركة لفسمممخ العقد  1713عا  ابتداًء من 

بسمممممممبمممب عم يمممة االحتكمممار المزمنمممة لتجمممارة العبيمممد في هممماتين 

المن قتين، وهو ممما تسمممممممبممب في انممدالع الحرب بين بري ممانيمما 

وأسممبانيا في حك  الم ك في يب الااني، في نفح السممنة التي حققت 

ما  الشركة انتعاشاً كبيراً في األرباذ، فقد وصل ما ت  توريدر إلى

يقرب من خمسممممممممة آالف رقيق، وكانت الحكومة البري انية قد 

شمممّجعتكا بمنحة سمممنوية قدرها ا اة عشمممر ألفاً من الجنيكات من 

أجل المسمماعدة في بناء حصممون جديدة في منا ق توريد مخت فة، 

ول ا ل  تأت نكاية القرن السممابع عشممر حتى كان لكا حصممون في 

 وة ع ى حصمممون وينبا أكرا وكيب كوسمممت وكومندا وأنومابو ع

وسممكوندي، بينما كان الدينمركيون في كرسممتيان بور  وسمماتوما 

وفردريممممك بور ، ولأللمممممان فردريممممك بور  الكبير ودورايمممما 

وتاكراما، وكان األلمان أقل جيرانك  حظاً في حسمممممن الع قة مع 

 . 1775عا  األهالي األمر ال ي أد  إلى تصفية مراكزه  في 

ي امتيازات من الم ك الكولنديون ل  يحظوا بأرغ  من أن وبال

ف يب لقيامك  باورة ضمممممممدر إال أنك  قد عم وا في نقل الرقيق إلى 

ه ر الشمممركات األوروبية بعض الممت كات، وقد أد  التنافح بين 

سمممممم   إلى قيا  كل شممممممركة بوسمممممم ه رقيقكا بع مة خاصممممممة كما تول

مكان خا  الماشمممممممية، وكانت ه ر الع مة في الهالب حرقاً في 

 من أجساده .
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هاليون فإّن نشمممممممما  األ  يب والبرت كاري بان في جزر ال ي سممممممم

المجتمعات االستعبادية "البرازيل ساه  في تأسيح ما أُ  ق ع ي 

وهو ممما أد  إلى ارتفمماع عممدد الرقيق األفريقي ، ه27) "الحممدياممة

رق  ل  يب ه  من قبل؛ إلى المصمممدر في بداية القرن الاامن عشمممر 

ألف في  642الرقيق المصمممدر إلى البرازيل وحدهافوصمممل عدد 

 ألف. 300، كما وصل عدده  في جمايكا إلى  1813عا  

قبل األسمممبان كان البرتهاليون قد أ  قوا ع ى جزيرة في لكن  

في غرب أفريقيا اسممم  " جزيرة العبيد" و لك عندما ت  اكتشمممافكا 

كأكبر ، وقد عُرفت  1975ول  يخرجوا منكا حتى  1460 عا 

تجت كبار قراصنة المحي  األ  سي، مركز ل قرصنة البحرية وأن

قد عُرفت" جزر الرأح األخضممممممر" في التاريخ األفريقي ك لك و

بأنكا جزر اسممممممتراحة العبيد، إ  قامت البرتهال من  احت لكا لك ر 

ألفارقة ال ين سمممميت  إرسممممالك  الجزر بتحوليكا إلى مركٍز لتجمع ا

 تبرت من أه  مسمممممممتودعات جمع الرقيقاعل ا  إلى األمريكتين،

 .ه28)ومن أه  األسواأ العالمية في  لك الوقت ياألفريق

كا قبل حرب   وصممممممم ت تجارة البري انيين في الرقيق  روت

االسمممممممتق ل األمريكية وكانت ليفربول أه  موانيكا وإلى جانبكا 

، وكان عدد السممممفن البري انية التي لندن وبريسممممتول والنكسممممتر

عبداً،  4716سمممممممفنية تب ه حمولتكا 192تعمل في ه ر التجارة 

نصمممممممف الرقيق   1787 ول ا نق ت ليفربول وحدها في سمممممممنة

ال اهب إلى الهرب، بل وصممل ما نق ت  في أواخر القرن إلى سممتة 

أسباع الرقيق وت تكا لندن ا  بريستول، وبرغ  أن ه ر التجارة قد 

ت خ ل الحرب األمريكية بعض الشيء، إال أنكا عادت إلى كسد

 عا االنتعاش بعدها حتى أصمممممممبم عدد مراكز تجارة الرقيق في 
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ل بيري انيين  أربعين مركزاً بينكا أربعة عشمممممممر مركزاً   1791

برتهالية وما كا ة وخمسممممة عشممممر هولندية وأربعة يوا اة فرنسمممم

امانية   1799 صمممممم ت ه ر المراكز في سممممممنةدينماركية، وقد و

وا اين ألفاً ل مراكز البري انية وعشمممرين ألفاً ل فرنسمممية، وأربعة 

أالف ل كولندية، ول  يزد نصممممممميب الدينماركيين ع ى ألفي عبد، 

قد ونصيب البرتهاليين ع ى ألف واحد، فكأن البري انيين وحده  

ب ه أربعة وسممبعين  وال ياحتكروا نقل نصممف رقيق غرب إفيقيا 

 ألفاً.

التي  ه29)الوقت ال ي كانت توجد في  العديد من القوانين وفي 

أصممممدرتكا هياات حكومية مح ية أو مجالح المسممممتعمرات بكدف 

ظكر ما ارة العبيد وفق نظا  مؤسممممسممممي محدد تقنين ممارسممممة تج

 Slavesأُ  ق ع يممم  اسممممممم  قوانين الزنو  أو قوانين العبيمممد 

Codesوجدت  ، وهي قوانين اسممممممتمرت لفترة  وي ة حتى أنكا

من يدافع عنكا في بري انيا، خاصمممممممة هؤالء ال ين ظ ّوا يعم ون 

بكمما ويرتب ون بصممممممم ٍت بممالم وك والتجممار اآلاريمماء المم ين لك  

مص حة مباشرة ال يمكن تجاه كا، لدرجة أن بعضك  كان ل  أارر 

في توجي  السياسة في المستعمرات إ  أن بعضك  قد تمّكن باراا  

ل البرلمان البري اني، وأيد الكاير من من تجارة العبيد في دخو

التجار األارياء ت ك السمممياسمممات التي انتكجكا البرلمان البري اني 

حيممث كممانوا يعتبرون أن عظمممة المممدن البري ممانيممة قمماامممة ع ى 

التجارة وكل تقييد ل تجارة لن يعود إال بأفدذ األضمممرار ع ى ه ر 

عمدة  المدن وأه كا بل وع ى االقتصممممممماد الو ني، وقد وصمممممممف

عماد شممعبناه، ه ا بأنكا)  1713 عا ة الرقيق في برسممتول تجار

إلى أن بعض من اشمممممممتهممل بكمم ر التجممارة عن بعممد أو عن قرب 
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وصمممممممفوها بأنكا أكار أنواع التجارة دراّ ل ربم، إ  تصممممممممل فيكا 

فسمممممممفينة واحدة قد تهل ، %150الفاادة في أكار األحايين إلى 

ألف من الجنيكممات، وحتى إ ا تح مممت  60ربحمماً يصمممممممممل إلى 

سمممفينتان من كل ا ث سمممفن فربم السمممفينة الاالاة كاٍف ألن يسمممد 

 خسارة السفينتين األخريين.

الهريب في األمر هنا أن الحكومة البري انية نفسمممممممكا كانت  

تعارض أية اقتراحات بفرض ضمممممممرااب ع ى تّجار العبيد، بل 

ع ى عقد توريد لد   كانت تعتبر حصممممول الشممممركات البري انية

ممت كات الدول األخر  بماابة نصمممراً سمممياسمممياً ينبهي دعم ، بل 

 هب بعض الكتّاب والسممماسمممة إلى اعتبار ت ك التجارة سمممبباً مكماً 

من أسمممممممبماب عظممة بري مانيماً وأسممممممم ولكما فيمما وراء البحمار؛ 

فاألسممم ول التجاري ال ي كان يسمممتخد  في عم يات شمممحن العبيد 

 ً ياً لتدريب البّحارة البري انيين ع ى أعمال كان يمّال ميدانا  عم 

البحار، ليكتسممبوا مكارة العمل في األسمم ول الحربي البري اني، 

ومن اّ  اعتبرت أي محاولة ل حد من ه ر التجارة بماابة إنقاٍ  

ل ين  عدد الرجال ا قا  ل قل وإن عدد السمممممممفن التي تعمل في الن ل

  اختبار األس ول يعم ون ع ى ظكرها، وبالتبعية إضعاف لفر

الحربي البري اني ل جنود المدربين ال ي كان قد أصمممممممبم بنكاية 

 القرن الاامن عشر األس ول البحري األول في العال .

 

 المعقّدةالمقاومة ـ 6

أن تكون عبداً أي أن تُسمم ب حريّتك امنسممانية، وتظل مجبراً  

بل هي  عٍة من إرادتك الواعية،  ناب عاٍل غير  ع ى ممارسممممممممة أف

تنتق  من ت ك امرادة وتنزعكا من أي فعٍل من شمممممأن  أن يحقق 
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لك تقدير ال ات وحمايتك من االنتكاك بكل صمممممممورر. لقد عمل 

حونمممة الكواء التي العبيمممد األفريقيون والمنحمممدرون عنك  ك ممما

تخضممممع لقّوة الرياذ، لتؤدي مكامكا بهّض النظر عن المشممممقّة أو 

ام الل أو المخا ر الصممحية وامي اء الجسممدي ال ي يتعّرضممون 

ية عبر  حاولوا الفرار من العبود حل  ل ، ولكنّك  في بعض المرا

الكرب بعيداً عن المسممممتو نات التي حجزوا قسممممراً فيكا، وعم وا 

عاٍت خاصممممممممة بك  مما أد  إلى وصممممممممك  بالعبيد ع ى بناء تجمّ 

اآلبقين، أو كما سمممممممّموا في أمريكا بزنو  األدخال، وهي الحالة 

التي ربّما سممماهمت في دفع بعضمممك  ل اورة ع ى أسمممياده ، وهي 

وإن كانت اورات صممممممهيرة ومتواضممممممعة إال أنكا قد تحّولت إلى 

و في كيوراسمممم  1795 اورات ضممممخمٍة مال اورة العبيد في عا 

ه ال ي  الب بالحرية ل عبيد مست كماً اورت  من Tulaبقيادة توال)

 دفع  الاورة الفرنسممية، وقد نجحت اورت  في سممانت دومينك، لكنّ 

 حيات  امناً لت ك الاورة.

تعاظ  الهضممممممب ضممممممد  كان قدفي نكاية القرن الاامن عشممممممر 

تجارة العبيد في معظ  اممبرا وريات االسممممممتعمارية التي كانت 

يعتمد اقتصادها ع ى العبيد كمورٍد ل دخل مك ، برغ  من سي رة 

تّجار العبيد ع ى صمممممممناعة القرار السمممممممياسمممممممي، وعبر جواالت 

الضه  المستمرة في انج ترا ت  إصدار تشريع بمنع تجارة العبيد 

ما في هولندا ف   يت  منع تجارة العبيد إال في ، أ 1814 عا  في

مممما جع كمما واحممدة من أكار الب ممدان المتممأخرة في   1863عمما  

 أوروبا في منع تجارة العبيد.

ل التي تور ت في في محاوالٍت يااسممٍة حاولت كايراً من الدو

ك ر  تاريخ األسمممممممود ل حات ال يد لتبييض بعض صمممممممف جارة العب ت
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 ى إبراز دور الدول االسمممممممتعمارية التجارة، فيعكف مؤرخيكا ع

في مناهضممممممممة تجارة العبيد، بالفعل لقد كان األوروبية وأمريكا 

ناقضمممممممماً في كايٍر من  ك ر الدول دوٌر ولكّن  كان متأرجحاً ومت ل

تاريخ  ه ا ال ف  في  ما ال يمكن تزيي األحيان كما سمممممممنر ، لكن 

األسمممود أن العبيد أنفسمممك  ه  أّول من أشمممع وا شمممرارة الحصمممول 

ما روي عن اوراتك  في ع ى حريّتك  وال ية في تخ   من العبود

أشمكرها  اليونان في القرنين الاالث والااني قبل المي د والتي كان

 78 عا  هSpartacusسممممممبارتكوح ت ك الاورة التي تزعمكا )

أ. ، ومن   لك التاريخ أشعل العبيد عشرات الاورات التي كانت 

كايراً الكتممابممات التمماريخيممة  تتجمماه كمماتقمع بوحشممممممميممٍة وهمجيممٍة 

 كاديمية.األ

إّن اورات العبيد تفّجرت من حج  المعاناة البالهة والقسممممممموة 

الشمممممرسمممممة التي ظّل يعاني منكا العبيد وأنسمممممالك ، وممارسمممممات 

ام الل أو التعنيف أو السمممممممي رة وامكرار، ولكننممما هنممما أمممما  

 غرضمممين لحركات تحرير الرقيق، وهما وإن كانا متشمممابكين في

األهداف والهايات، إال أن الدافع كان مخت فاً نوعاً ما، وإن كان 

قممد حققمما نفح الكممدف؛ فحركممات تحرير الرقيق كممانممت مممدفوعممةً 

ساء استخدا  ه ر اآلالت البشريةه  بأسباٍب اقتصادية حتّمت)أال يُ

في ت ك الفترة التي قد أخ ت اآللة الصناعية في إنجاز الكاير من 

ي كان يقو  بكا العبيد، لكّن ه ا الدافع ال يعد  المكا  واألعمال الت

نادوا بتحري  ه ر  ل ين  ية ا أن يكون هناك بعض دعاة امنسممممممممان

ّجار الرقيق في التجارة أماال ريتشممارد باكسممتر ال ي قد وصممف ت

ن البشريةه، وقا  القح مورجان جوردأعداء ) بأنك    1673عا 
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ارة الرقيق في بالرحيل عن مو ن  تعبيراً عن اسمممممممتياا  من تج

 قسوة مجرمةه.) جزيرة باربادوح ووصفكا بأنكا

تممألفممت في بري ممانيمما أّول جمعيممة لتحرير   1783 عمما في و

العبيد ومقاومة ت ك التجارة خاصمممممة في غرب أفريقيا، واعتبرت 

بماابة أّول جمعيٍة من نوعكا في العال  في  لك الوقت، وكان من 

، وأن ون بنزت ال ي عمل ضممممممن نشممممم اء ت ك الجمعية دولمان

ما يمّال  ع ى تدويل حركة تحرير العبيد، غير أّن األمر ال ي ربّ

ً في تح ي ممم  هو الفكرة التي عممممل ع يكممما رايح وزراء  اخت فممما

"بت" منشمماء مسممتعمرةٍ ع ى سمماحل إفريقيا الهربي يت   بري انيا

تو ين العبيد المحررين بكا، فمنم " جمعية سيراليوني" مرسوماً 

بيم لكا إنشاء ه ر المستعمرات وإدارتكا، وقد نُقل إليكا ما يقرب يُ 

، قد تبدو الفكرة  ات هدٍف  1787 عا من أربعمااة رقيق في 

متحضمممر في سمممعي  نحو ب ل الجكد لتحرير العبيد، غير أن ما قد 

ياير جدالً هو قيا  جمعية سمممممميراليوني بيدارة ت ك المسممممممتعمرات 

البري انية، أي أنكا سممممممتظل مسممممممتعمرةً تحت وصمممممماية الحكومة 

بري انيةً، وما اخت ف فق  هو أن سممممكانكا ليسمممموا عبيداً لد  أحد 

يد إلى  عد  محاولة إرجاع هؤالء العب ااني هو  الّم ك، األمر ال

موا نك  األصمم ية وإمداده  بما يكفل لك  سممبل العيش الكري ، بل 

اندما   ا ألن تحت الحك  البري اني، ربمت  عزلك  في مسممتو نةٍ 

هؤالء المحررين الجدد قد يُاير رغبة باقي المنا ق في مواجكة 

 من جانب المستعمرين. استنزاف السكان واستعباده 

قد أنشممممممممأت في  يد  ية بتحرير العب وبرغ  أن أّول جمعيةً معن

ل  تق  بمأي إجراٍء عم ي   1804 عما بري ممانيممة إال أنكمما وحتى 

الدنمارك قد سمممممممبقتكا بيصممممممممدار لمنع تجارة العبيد، بينما كانت 
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يحظر تجارة الرقيق ع ى   1792 مايو 16مرسمممممممو  م كي في 

 كنكايٍة تامة  1802 عا رعاياها وقد حّددت فترة انتقالية حتى 

منكاء تجارة الرقيق، أي أنكا قد منحت فترةً زمنيةً مدتكا عشمممممر 

ن تصمممممممفيمممة أعممممالك  وتوفيق سمممممممنوات حتى يتمّكن التجمممار م

قا  ال ورد جرانفل في دعوة مج ح   1806 فيلكن أوضمماعك ، 

ال وردات ع ى إصمممممممممدار قرار بممينكمماء تجممارة الرقيق في جميع 

المستعمرات واألراضي البري انية، غير أن  ل  ينجم في إصدار 

وال ي قد نّ  ع ى تحري  نقل   1807 ه ا المرسمممممممو  إال في

قا بل و   العبيمد ع ى جميع السمممممممفن التي ترفع الع   البري ماني، 

بينشممممماء المعكد األفريقي ل شمممممراف ع ى حركة مقاومة االتجار 

ساه   شيء الماير ل دهشة هو أن ه ا المرسو  قد  شر، لكّن ال بالب

في إنكاء عم يات تجارة العبيد التي كانت تقو  بكا الشمممممممركات 

ار  لكنالبري مممانيمممة ع ى وجممم  الخصمممممممو ،  ظمممّل بعض التجمممّ

حيث ل  يكن المرسو  البري انيون يزاولونكا بشكٍل غير شرعي 

قد فرض عقوبة ع ى عم يات التكريب، وهو األمر ال ي تدارك  

وأصمممممممممدر مرسممممممموممماً نّ  ع ى   1811 مج ح ال وردات في

عقوباٍت معيّنٍة لكل من يزاول ه ر التجارة سمممممممواء بالنقل أو بأيّة 

وسممي ة أخر  من وسمماال االسممتعباد وهو ما اُعتبر البداية الحقيقة 

 رة الرقيق في األم ك البري انية.لنكاية نشا  تجا

بادر سمممممممؤاٌل مفادر: ما مهز   وباسمممممممتقراء ت ك األحداث يت

منع وبممل  ،؟محمماوالت المقمماومممة المتعممددة لتحري  تجممارة العبيممد

مج ح ال وردات باتخا  إجراءاٍت حقيقٍة وصارمة ضد من يعمل 

بتجممارة الرقيق، إال أن صممممممممدر المرسمممممممو  الم كي بتجري  ت ممك 

ما ورد في مضممممون كايٍر من فيامجابة ربما تتكشمممف ، ؟التجارة
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أن تجارة الرقيق كانت تشممّكل مصممدر  ، بمعنىالصممفحات الحالية

اراء غير معّرٍض ل خسمممممممارة، ول ا ل  تتوان الحكومة البري انية 

عن دفع تعويضممات لمّ ك العبيد من البري انيين، حيث قد عكف 

ر لمممدة ا ث نيممك درابفريق من جممامعممة كولممد  ب نممدن بقيممادة 

عويضمممات التي دفعت لمّ ك ألف وايقة بالت 46سمممنوات لدراسمممة 

العبيد، وهو أمٌر مايٌر ل جدل وسمممممميفتم مجاالً لتقاضممممممي بري انيا 

تعباده  أسممممممموةً بتّجاره  لدفع تعويضممممممممات ل عبيد ال ين ت  اسممممممم

ومن الشمممممخصممممميات البارزة التي ضمممممّمت السمممممج ت ومّ كك ، 

أقممد  العمماا ت المصمممممممرفيممة أسمممممممممماءه  أحفمماد آل بممارينه وهي 

البري انية، وهنري السمممممممي يز أحد نب ء من قة هاروود بينج ترا 

ة ياوأحد أسمم ف أبناء عمومة الم كة، ومن بين الشممخصمميات الحد

رايح الوزراء  التي أمي  ال اا  عن اسمممتفادتكا من تجارة الرقيق؛

األسمممممممبق دوغ ح هو   الحالي ديفد كاميرون ووزير الزراعة

يان غراها  غرين وجور  أورويل والشمممممماعرة إليزابيث والرواا

براونينه والرايح الحممممالي لمج ح الفنون البري مممماني بيتر 

 بازالهيت.

نيك درابر عن  "نق ت صحيفة " ي إندبندنت أون صندايقد و

 20أن الواااق تشممممممير إلى أن الحكومة البري انية قد دفعت مب ه 

م يون جني  اسمممممترليني لنحو ا اة آالف عاا ة كانت تمت ك عبيدا 

" تعويضماً لكا ع ى فقدانكا الكاير من األم ك بعد إلهاء الرأ في 

ية عاا ت  1833المسمممممممتعمرات البري ان ، وقد عم ت بعض ال

ع ى اسمممممتامار أموال التعويضمممممات في مشممممماريع سمممممكك الحديد 

لتي تميّز بكا العصممممممر ومجاالت أخر  إبان الاورة الصممممممناعية ا

 -الجد األكبر لجور  أورويل-وقد جنى تشارلز ب ير ، الفيكتوري
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جنيكا إسممممترلينيا، وهو رق   4442عبداً، مب ه  218من امت ك  

م يين دوالره،  45ترليني اليو  )يسممماوي ا اة م يين جني  إسممم

 ً د كاميرون يل واااق التي كُشممف النقاب عنكا، فين عاا ة ديف و بقا

تشير سج ت كما  ،من جكة والدر كانت تم ك هي األخر  عبيداً 

ال ي كان جنراال بالجيش -التعويضمممممات أن السمممممير جيمح داف 

قد ، وهو ابن ع  لجد كاميرون األكبر -أواخر القرن الاامن عشر

ي  إسمممممممترليني، 4101حصممممممممل ه ا الرجل ع ى  وهو مب ه  جن

 الره، تعويضمممماً م يين دو 42م يون جني  ) 28اليو  نحو  يعادل

من العبيممد كممان يم كك  في مزرعممة ل سمممممممكر  202ع ى فقممدانمم  

  بجمايكا.

إّن ت ك الوقااع تجع نا نعيد تأمل ت ك امجراءات التي اتخ تكا 

بري انيا لمواجكة تجارة الرقيق والتي ل  تقتصمممممممر ع ى األم ك 

، بل امتدت إجراءاتكا إلى والمسمممممممتعمرات البري انية فحسممممممممب

بية، والتي كانت تجارة العبيد فيكا تتخ  شك ً مخت فاً المن قة العر

" فرغ  أن العبيد كانوا يُج بون من ماالياً ك لك؛نسبياً وإن ل  يكن 

منا ق بعيدة مال شممممال أفريقيا وشمممب  القارة اآلسممميوية، إال أنك  

كانوا مندمجين بشممكٍل عا  في المجتمع، حيث ُحولوا إلى امسمم   

العاا ت التي كانوا يخدمونكا، وقد حصمممممل وعاشممممموا إلى جانب 

حيممث تعممد من أفعممال  -تك  في حينمم الكاير من العبيممد ع ى حريّ 

، وخ ل عقدين من الزمن ه30)-حسمممممان التي حّث ع يكا القرآنام

ق عت البحرية البري انية أمياالً  وي ةً لكبم تجارة الرقيق بين 

 ي وقّعت شممممممرأ أفريقيا وشممممممب  الجزيرة العربية، وفي الوقت ال

حظر تجارة الرقيق مع حّكا  لالحكومة البري انية ع ى اتفاقيات 

شممممب  الجزيرة، إال أنّك  ل  يتخ وا أي خ وةٍ مباشممممرةٍ وواضممممحٍة 
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منكاء تجارة الرقيق، ف   يصممممممممدروا أي مرسمممممممو  لحظر م كية 

الرقيق، ول ا فكناك شمممممممكوك حول ت ك امجراءات التي اتخ تكا 

الرقيق في شب  الجزيرة العربية وشمال بري انيا لمواجكة تجارة 

إفريقيا، حيث يُعتقد أن محاولة بري انيا لوضع حد لتجارة الرقيق 

كان غ اًء لبسمممم  نفو  األسمممم ول البحري البري اني ع ى الميار 

امق يميمة حول شمممممممبم  الجزيرة العربيمة بمما فيكما الخ يج وكمانمت 

بحار جزءاً ال ريعة التي يسممممممتخدمونكا هي أن نقل الرقيق عبر ال

من ال بيعة غير المتحضرة لسكان من قة شب  الجزيرة العربية، 

ولتقوية نفو  األسممممممم ول البحري البري ماني ت  فرض عقوبات 

ع ى أعمال القرصمممممنة ومواجكة تجارة الرقيق، وهو ما يضممممممن 

في نفح الوقت سمممم مة سممممفن بري انيا عبر ال رأ التجارية من 

وإلى جنوب إفريقيا عبر  ريق  المحي  الكندي الهربي إلى الكند

 رأح الرجاء الصالم.

وما يُزيد من جم ة الشمممممممكوك اال  ع ع ى  لك الدور ال ي 

لعبت  شمممممركة الكند الشمممممرقية امنج يزية في الخ يج وب د فارح، 

فقد أخ ت" الشركة ع ى عاتقكا مكمة ترسيخ السي رة البري انية 

فممارح وإيجمماد  في الكنممد وممما يجمماورهمما والخ يج العربي وب د

مّد النفو  امن قنوات اقتصممممممممادية كا،  جوتجارية جديدة ل يزي إلي

، ه31)موفرة ب لك ع ى الحكومة البري انية والتّجار الجكد والمال"

ال ننسمممى أن من قة الخ يج العربي وب د فارح كانت قد نشممم ت 

فيكا تجارة الرقيق بشمممكٍل رااج، في الوقت ال ي كانت الشمممركات 

سممممممتحو  ع ى الهنيمة األكبر في ت ك التجارة، ل ا فيّن البرتهالية ت

تواجد األسممممممم ول البحري امنج يزي في ميار الخ يج كان عام ً 

لخفض نسمممبة اسمممتحوا  المن قة ع ى تجارة الرقيق، يضممماف إلى 
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 لك األهداف التجارية والسمممممممياسمممممممية لبري انيا، حيث تبيّن من 

ي وب د فارح سمممج ت الشمممركة أن صمممادراتكا إلى الخ يج العرب

كانت تشممممممممل؛ الصممممممموف، المعادن، مصمممممممنوعات متنوعة فيما 

بل، والق ن، والع ور واألحجار  كا ع ى التوا اشمممممممتم ت واردات

الهريب في قّصة شركة ، ه32)الكريمة والحرير واألخشاب النادرة

الكند الشرقية امنج يزية أنكا كانت نش ة ل هاية في شب  الجزيرة 

داة االسممتراتيجية التي تمكنت من خ لكا الكندية بل تكاد تكون األ

بري انيا من احت ل الكند، وقد امتد نشممممما  الشمممممركة أيضممممماً في 

جنوب خ  امسمممممممتواء، أي أنكا ل  تكن مجرد شمممممممركة تجارية 

فحسمممممممب، بل كانت أداة اسمممممممتعمارية محورية لبري انيا،" ففور 

منم شمممركة   1660إعت ء الم ك شمممارل الااني عرش بري انيا 

الكند الشمممرقية امنج يزية، حق إع ن الحرب  ، وشمممّن الهارات، 

وعقد االتفاقيات، وإجراء المفاوضممات السممياسممية، كما منحكا حق 

الحصمممممممول ع ى قّوة بحرية لحماية وتأمين مصمممممممالحكا في ميار 

ومنا ق الشرأ وكان  لك بموجب المرسو  الم كي الصادر في 

 .ه33)" 1661سنة

قد  ّ ت الل ية ما فارقةً في   1789عا  اورة الفرنسممممممم ع مةً 

تراث حقوأ امنسان ببيانكا ال ي أع ن المساواة والحرية وامخاء 

بين جميع البشمممر، لكّن المفارقة الهريبة أن بعد أربع سمممنوات أي 

أصمممممممممدرت الجمعيممة الو نيممة قراراً بممأن ماممل همم ر   1793 في

لمسمممتعمرات القرارات المتع قة بحقوأ امنسمممان ال تسمممري ع ى ا

الزنجي  Vincent Ogeالفرنسمممية  ، مما دفع عضمممو الجمعية 

إلى الم البة برفع الظ   وإسمممممممماءة المعام ة التي ترتكب في حق 

 حيثإخوان  الزنو  في مستعمرة سان دومنجو مو ن  األص ي، 
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ببدء حركة الم البة بالمسمممماواة  وّج  إلى حاك  المسممممتعمرة إن راً 

 مال الفرنسممممممميين، وكان قد صممممممممدر حكماً بيعدام  وهو ما أاار

جعل الجمعية التشمممريعية تصمممدر شمممعوراً بالسمممخ  لد  باريح و

قراراً بمنم الزنو  ال ين ولدوا بالمسمممممممتعمرات الفرنسمممممممية حق 

التمتع بجميع الحقوأ التي يمتع بكا الفرنسمميون سممواء بسممواء، بل 

مر أن ت  منحك  حق الج وح في المجممالح التشمممممممريعيممة زاد األ

في المقابل كان هناك وسمممواء داخل فرنسممما أو في المسمممتعمرات، 

موريه ) من يعارض تماماً إلهاء تجارة الرقيق فأسمممممقف فرنسممممما

كان من المناهضممممين ل لهاء وفي حواٍر ل  ضممممد إلهاء فرنسممممان 

معية الو نية لتجارة العبيد وعتق عبيد مسمممممممتعمراتكا قُّد  في الج

إ ا فقدت  سمممممنوياً ما يزيد " موريه:)، قال 1791 عا الفرنسمممممية 

م يون جني ، تحصمممم ون ع يكا اآلن من مسممممتعمراتك ،  200عن 

وإ ا ل  تحتكروا التجارة مع مسمممممممتعمراتك  م عا  الصمممممممنّاع في 

ب دك  ول بقمماء ع ى بحريتك ، ولممدفع عج ممة زراعتك  ولته يممة 

احتيمماجمماتك  الكممماليممة، ولجعممل الميزان  قيمممة وارداتك ، ولتوفير

التجاري مع أوروبا وآسيا لصالحك ، فينني أقولكا حيناٍ  بصراحة 

 .ه34)إن المم كة سوف تضيع ب  رجعة"

وقد تّوجت م البات الزنو  بالمسممممممماواة أن أصمممممممدر ناب يون 

خ ل حك  المااة يو  قراراً بتحري  تجارة الرقيق، وهو ما مّال 

لتجارة الرقيق في األم ك الفرنسمممممممية وال ي قد تأكد نكايةً مكمةً 

، لكن األمر بممات رهنمماً  1815 في مؤتمر بمماريح الامماني في

بالتكريب وتجارة الرقيق في الخفاء، فظّل التجار الفرنسممممممميون 

، وهو مممما  1864 ينق ون الرقيق من األم ك البرتهممماليمممة حتى

اء النكااي، إال جعل ناب يون الاالث يُصممممدر مرسمممموماً جديداً بامله
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أن  ل  يسمممممممت ع وقف ه ر التجارة التي ظّ ت تُمارح عن  ريق 

 التكريب قرابة خمسة عشر سنة أخر .

لقد كانت األمريكتين بماابة مسممممممتودع ضممممممخ  لم يين العبيد 

األفارقة، ول ا فيّن عم ية إلهاء الرقيق أكار تعقيداً وتشمممممممابكاً عن 

فممممٍة بكاير من أي دولممممٍة أخر ، وهي مرح ممممة  وي ممممة ومحفو

اشمممتع ت اورة أخر  ل عبيد   1712 وفيالمصممماعب والعقبات، 

في واليممة نيويورك، وقممد انتحر سمممممممتممة منك  احتجمماجمماً ع ى ممما 

ي قون  من معام ٍة قاسمميٍة وسممياٍة ع ى يد الم ك، وب بيعة الحال 

ل  تسمممممتجب لك  السممممم  ات األمريكية التي اعتبرت ردود أفعكال  

من العبيد  21الشديد، وع ي  قامت بشنق  تمرداً يستوجب العقاب

الاوار لكي يكونوا عبرةً لآلخرين، وبرغ  ان فمماء شمممممممع ممة ت ممك 

عل  عادت مّرة أخر  لتشمممممممت كا  وقد   1741 عا الاورة، إال أن

آخرين وت  نفي  13عبداً وإحراأ  13انتكت هي األخر  بشمنق 

منك ، لكّن قد اسمممممممت اعت ت ك الاورة لفت االنتبار ل ظروف  71

ال نسانية التي يعاني منكا عبيد أمريكا وهو ما اض ر الس  ات 

ألن تصدر قراراً بمنع الرأ داخل بعض الواليات مال رود أي ند 

، وظل الوضمع  1783 ، ا  ماسماتشموسمتح في 1774 في سمنة

أصممدرت   1808سممارياً في معظ  المقا عات األمريكية لكن في

تجارة العبيد، وبرغ  الحكومة األمريكية قراراً بعد  مشمممممممروعية 

ألف موا ن أفريقي من  250 لمممك ت  تكريمممب مممما يزيمممد ع ى 

  . 1860عا  وال كور ب رٍأ غير شرعية حتى  امناث

خ ل ت ك العقود من االستعباد الدامي ووأد اوراتك  قا  العديد 

من العبيممد بممالفرار والعودة مرةً أخر  إلى أمريكمما و لممك منمم  

عبمداً وأمرأة من الم ين قمد ت   86 ، عنمدمما أبحر 1820فبراير 
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بتأسمممميح دولة   1822عا  تحريره  إلى سمممميراليون وقاموا في 

ريا من جموع العبيد العاادين إلى أفريقيا، وهي الحركة التي يليب

قد القت تأييداً من بعض األمريكيين مال وي يا  لويد جاريسممممممون 

في لتحرير العبيد   1831من والية بوسمممممم ن ال ي قاد حم ةً في

أمريكا وقد أصمممدر من أجل تدعي  حم ت  صمممحيفة المحرر، وقا  

بعدها بعاٍ  بتأسممممميح أول جمعية ل دعوة إلى تحرير العبيد وإلهاء 

 تجارتك  في الواليات المتحدة األمريكية.

وافق الكونجرح األمريكي ع ى ض  والية   1850 عا وفي 

امتناعكا عن كاليفورنيا إلى الواليات المتحدة األمريكية مشمممتر اً 

تجارة العبيد، غير أن ه ا القرار قد قوبل بمعارضممٍة شممديدة، إلى 

، والتي   1855عا أن صممممممممدرت االتفاقية الدولية ملهاء الرأ 

كممانممت سمممممممببمماً في انممدالع الحرب األه يممة في الواليممات المتحممدة 

أع ن إبراهممما    1863عممما  ، لكن في 1861 عممما األمريكيمممة 

مريكيين رسمممممممياً برغ  اعتراض الكاير لينكولن تحرير العبيد األ

من الموا نين األمريكيين ع ى ه ا القرار حيث وصل بك  األمر 

إلى ارتكاب مجازر وحشمممممية بحق العبيد في شممممموارع نيويورك، 

حيث استس   الجنوب األمريكي   1865وقد استمر الوضع حتى 

الرافض ل مسممممممماواة وتحرير العبيد، وانتكت الحرب األه ية التي 

ر ع ى تحرير العبيد وقُتل بعد أياٍ   دفع امنكا لينكولن ال ي أصمممممممّ

ق ي ٍة من انتكاء الحرب، وهو ما أد  إلى قيا  الحكومة األمريكية 

بمميصمممممممممدار وايقممة إلهمماء الرأ في الواليممات المتحممدة األمريكيممة 

 . 1865بيص حاتكا في ديسمبر 

ج ب أكبر نشمممم ة في عم يات  الشممممركات األمريكيةكانت قد ل

ية في ظّل دع  بعض  يد إلى المزارع الجنوب عدد ممكن من العب
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اآلباء المؤسممسممين ل واليات المتحدة األمريكية لتجارة الرقيق مال 

إبراها  لينكولن  في مقابلتوماح جيفرسمممون وجيمح مادسمممون، 

نشمممممما  الشممممممركات  انيعارضمممممم اكان نتون ال يي أليكسممممممندر همو

غير ن يؤيد تجارة الرقيق ألنك "جيفرسو لكن كانمعارضةً تامة، 

قادرين ما ك  مال األ فال ع ى األعتناء بأنفسمممك ، وه  خ يرين 

وغير متوازنين بسمممبب كسممم ك  وبسمممبب الحرمان ال ي يقود إلي  

 .ه35)كل"الش ه ا

خ وةً  ات   1815عمما كممان مؤتمر فيينمما المم ي عقممد في  

جدو  مكمة لمحاربة تجارة العبيد في أوروبا، في ظل محاولة 

إعادة تنظي  خري ة أوروبا بعد الحرب النابوليونية وال سممميما أن 

السفن التي تتبع دول شمال أفريقيا كانت داامة امغارة ع ى سفن 

الدول األوروبية لنكبكا واسمممممترقاأ ركابكا، وهو ما دفع المؤتمر 

 بضرورة القضاء تماماً ع ى ه ر التجارة، وع ى إار لتبني قراراً 

 لك عقدت كل من إنج ترا وفرنسمممما اتفاقاً ل تعاون في عد  إدخال 

 الرقيق ممت كاتكما ع ى أن تتوقف تجارة الرقيق نكااياً في يونيو

، وقد ح ت البرتهال ح وهما بتحري  تجارة الرقيق في  1819

غير أنكا عادت   1815أم ككا شممممممال خ  األسمممممتواء في يناير

كميعاد نكااي ملهاء التجارة،   1823لتع ي فترة انتقالية حتى 

المدة الزمنية التي قد غير أن البرتهال ل  تسمممممممت ع االلتزا  بك ر 

، وقمد حمدث هم ا التممأخير الكبير نتيجممة  1850 امتممدت إلى عما 

لمقماوممة البرازيمل في موزمبيق لحركمة تحري  تجمارة الرقيق إ  

 جيوشك  تعتمد ع ى ه ا الرقيق اعتماداً ك ياً.كانت 

وبعممد أكار من مممااممة وخمسمممممممون عمماممماً، ومع نكممايممة الحرب 

)ب جيكمما،  ، وقّعممت الممدول المنتصمممممممرة 1918العممالميممة األولى
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بري انيا، فرنسممممممما، إي اليا، اليابان، البرتهال، الواليات المتحدةه 

ين  ع ى وال ي   1919ع ى اتفاأ سمممممان جرمان في سمممممبتمبر

المنع الكامل لنظا  الرأ بكل أشممكال  وك لك تحري  تجارة الرقيق 

في البحر والبر، وقد سممممماعد في تقوية اتفاقية سمممممان جرمان، هو 

تشممكيل عصممبة األم  المتحدة والعمل الدولي حيث قامت العصممبة 

بمنع الرأ نكااياً في أي مكاٍن في العال ، وكانت ال جنة المعنية 

سمممات التي ترتب  بتجارة العبيد وترسممم كا تتابع سمممنوياً ت ك الممار

إلى مج ح عصممبة األم ، وقد تك  ت ه ر الجكود بيصممدار اتفاقية 

وقد وضمممممع   1926عا  دولية خاصمممممة بيلهاء تجارة الرقيق في 

كشمممممممكٍل أو كحالٍة ية أوّل تعريٍف يحدد الرأ بأن  "في ه ر االتفاق

ما و ية حق االمت ك"، إال أن  ي  عم  ج  لشمممممممخٍ  تُمارح ع  ا

عصممممممبة األم  من صممممممعوبات هو أن بعض الدول كانت ترفض 

إمداد لجنة الرقيق الداامة في عصمممبة األم  بالمع ومات المتصممم ة 

  بالممارسات المشبوهة بتجارة البشر.

وكان اندالع الحرب العالمية الاانية قد حّد من مجكودات ت ك 

اة األ قد ت  إنشمممممممماء هي كاء الحرب وكان  عد انت م  ال جنة، لكن ب

ع ى   1948 عا ج سممممممة االنعقاد الاالاة  المتحدة التي عم ت في

ت في المادة الرابعة ع ى اختيار قواعد حقوأ امنسمممممان  قد نصمممممّ

منع نظا  الرأ بكل صمممممممورر، وبعد العديد من الجكود المتتابعة، 

 .)36) عم ً غير مشروعٍ في العال  ك     1956عا أصبم الرأ 

 

 البشر تسويقإعادة ـ 7

لقد ان  قت" تجارة الرقيق األسمممود عبر األ  سمممي في الفترة  

ما بين القرنين الخامح عشممممممر والسممممممادح عشممممممر، وترسممممممخت 
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بالتدريج خ ل القرن السابع عشر لتنتشر في القرن الاامن عشر 

مع ازدهممار اقتصممممممممماد المزارع في المسمممممممتعمرات البرتهمماليممة 

سممتعمارية وامسممبانية، ومع انضممما  دول جديدة إلى المهامرة اال

وهي دول كممانممت في السمممممممممابق تقف ع ى هممامش همم ر الظمماهرة 

سية ودينية،  سيا بدأت المرح ة الاانية لتجارة الرقيق وقد ألسباب 

و لك في عشمممرينيات القرن السمممابع عشمممر في فترة عُرفت آن اك 

عات هل  بالمقا ا بدأت الته  نداه التي  حدة)أو جمكورية هول المت

تجارياً لتسمممممممبب ضمممممممرراً ل برتهال ع ى امتداد سمممممممواحل غرب 

، وبمجرد أن كممانممت التجممارة في الرقيق تبممدأ في أي ه37)أفريقيمما"

جزء معين من أفريقيا فين  سممرعان ما يصممبم واضممحاً أن تهيير 

أنجوال الوضمممممممع يتجاوز مقدرة أي دولة أفريقية بمفردها، وفي 

اسمممممممتخد  البرتهاليون أعداداً غير عادية من قواتك  الخاصممممممممة، 

وحمماولوا انتزاع السممممممم  ممة من األفممارقممة، وكممانممت دولممة موتممابمما 

كرد   1630 عا األنجولية ع ى نكر كوانجو قد تأسست حوالي 

فعل مباشمممر ضمممد البرتهاليين، وحاولت دولة موتابا تحت رااسمممة 

سيق المقاومة ضد  البرتهاليين في أنجوال، وع ى الم كة نزينجا تن

أي حممال فقممد تمكّن البرتهمماليون من السمممممممي رة ع يكمما في عمما  

  مما أفضمممممممى إلى عزلة دولة موتابا، ول  تسمممممممت ع ه ر 1648

الدولة أن تصمممممممد إلى األبد، وأفضممممممت معارضممممممتكا ل تجارة مع 

ية  هاليين إلى أن تصمممممممبم في خصمممممممومٍة مع الدول األفريق البرت

التفاه  مع األوروبيين واشممممممتركت في  المجاورة التي ارتضممممممت

تجمممارة الرقيق، ولممم لمممك عمممادوت الم كمممة نزينجممما التعممماممممل مع 

وهو تنازل خ ير أع ى صمممممممناعة    1656عا البرتهاليين في 

 .ه38)القرار في االقتصاد األنجولي لألوروبيين"
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ن عشر إلى بدايات لقد شكدت الفترة بين منتصف القرن الاام

يعتبر  روة اسمممممتكمال االكتشمممممافات الهربية ما القرن العشمممممرين ب

يا عبر ماات الرح ت قارة أفريق كٍل تفصمممممممي ي ل كا ) بشممممممم قا  ب

مكتشممفون وتجار رقيق وتبشمميريون وموظفون في المسممتعمراته 

التي توّجكت إلى القارة السوداء والتي كانت تصّب أغراضكا في 

الحصمممممممول ع ى المحمماصممممممميممل الزراعيممة والمعممادن والم مما  

.. إلخ، وهي اروات سممماهمت بشمممكٍل كبير في إمداد واألخشممماب.

المصمممممممممانع األوروبيممة بممالمواد الخمما  منتمما  السممممممم ع التي تفي 

باحتياجات السممممممموأ المح ية والدولية، ومن ا  فيّن  لن يكون من 

امجحاف اعتبار أن الاورة الصممممممناعية في أوروبا قد قامت ع ى 

ك لك، وّجل ما  اروات القارة السمممموداء؛ ال بيعية منكا والبشممممرية

ل في  بمم لمم  الرجممل األبيض األوروبي واألمريكي من جكممٍد تماممّ

صمممممممناعة وت وير أدوات امنتا  والماكينات الجديدة التي تمّكن 

بكا من إنتا  عشمممرات السممم ع والمنتجات، وهنا نجد أن باتريسممميا 

 -دي بيانو تشمممير إلى ت ك الع قة بين الاورة الصمممناعية في أوروبا

وبين إعادة اسممتامار األرباذ التي دّرتكا  -ي انياخصمموصمماً في بر

تجارة العبيد؟ فت مم إلى ما يتع ق ببري انيا العظمى صمماحبة أول 

اورة صممممممناعية والتي اسممممممتخدمت ت ك األرباذ في تمويل النظا  

المصمممممرفي، حيث تأسمممممح أول مصمممممرف لندني وهو مصمممممرف 

جميع  ال ي اليزال قااماً حتى اليو  وتنتشممممر فروع  في -بارك يز

الكويكرز" بواس ة " ع ى أيدي بعض أعضاء  اافة -دول العال 

أرباذ اسمممممممته ل اليد العام ة ل عبيد، وي كر أن امت ك الكيبرتز 

Hubert’s  أصحاب مصانع النسيج الكامة في مانسشتر مزارع

السمممممكر في الجاميك، وأن أن وني باكون أحد أكبر الصمممممنّاع في 
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مسمممممممابك المعادن في ميرايل ق اع التعدين ومؤسمممممممح أحد أكبر 

تيدفيل كانوا يعم ون في تجارة العبيد، وكان األمر ك لك بالنسممممبة 

لفرنسمممممممما التي لحقت الاورة الصمممممممناعية في بري انيا بعد  لك، 

خ صمممممة المشمممممكد أن جزءاً كبيراً من رأح مال تجارة العبيد قد 

ة في أوروبا وهو ما يكشمممف أُعيد اسمممتامارر في الاورة الصمممناعي

في تاريخ النزعة الرأسممممالية الهربية، وفي المقابل    مك عن وج

فقد كان انعكاح ت ك التجارة ع ى القارة السممموداء محفوفاً باآلاار 

السمممممم بية الكاراية التي مازالت تعاني منكا حتى اليو  فيما يُعرف 

بالفقر واألمية والحروب الداخ ية واالضمم رابات السممياسممية، أي 

أوروبا نحو التقد  الصممممناعي الم هل  ي ف في الوقت ال ي ان  قت

يا نحو التخ ف والفقر بعدما ت  انتزاع  كان التراجع يج ب أفريق

م يين األفراد من أفريقيا خاصمممة ما كانوا في سمممّن الشمممباب من 

ال كور والنسممماء أي كانت عم ية تدمير ل قو  البشمممرية التي يقو  

االسمممتعمار ع يكا التقد  االقتصمممادي، بامضمممافة إلى ما صممماحب 

األوروبي في القرنين الاامن عشممر والتاسممع عشممر من اسممتنزاٍف 

ل محاصممممممميل الزراعية والمعادن ل  يحدث ألي بقعة جهرافية في 

 التاريخ.

ويشمممممممير إيريك وي يامز في كتاب " الرأسممممممممالية والعبودية" 

إلى أن العبودية قد أُب  ت إما بسمممممممبب أنكا ل  تعد تدّر   1944

ربحاً في مرح ة تدهور مزارع جزر الكاريب، أو بسمممبب أنكا ل  

ناعي ال ي نقل مركز  تعد ضمممممممرورية في إ ار الت ور الصممممممم

الجا بية من المسممتعمرات إلى الو ن األ ، غير أن هناك انقسمماماً 

لى  لك الدور ال ي حول ع نية تجارة العبيد حيث أشمممار البعض إ

لعبت  الحركات الدينية، وأصّر البعض اآلخر ع ى دور الحركات 
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السمياسمية وع ى بروز رأي عا  شمعبي مسمتعد ل صمراع شماركت 

في  تيارات نسممممممموية كبيرة من خ ل رفضمممممممك  لنظرية وي يامز 

المتع قة بالنزهة المناهضممممممة ل قتصمممممماد وع قتكا بتجارة الرقيق 

وعاً من االنتحار االقتصمممممممادي من قبل والعبودية، مفترضمممممممين ن

 .ه39)الس  ات السياسية

لقد اسمممممتخدمت الشمممممركات األوروبية االسمممممتعمارية المنتجات 

والسممممممم ع التي كان يت  إنتاجكا في أوروبا كقّوةٍ لكزيمة األفارقة 

ال ين كانوا يعيشون في حياة بدااية بسي ة، في حين كانت الس ع 

منافع عم ية متعددة، وقد ما ت األوروبية ج ابة ومخت فة، و ات 

ت ك الس ع االستك كية استراتيجية مكمة وبدي ً أساسياً الستخدا  

القّوة المسمممم حة مخضمممماع الشممممعوب األفريقية وحّكامكا، حيث ت  

في مقابل تس ي   إغراء الحّكا  األفارقة بكاير من الس ع األوروبية

  عن  ريق أكبر عدد من األرقاء األفارقة ال ين حصممممممم وا ع يك

الحرب مع قباال أخر  مقابل ت ك الس ع، ف  يمكن بحاٍل استاناء 

األفارقة  اتك  من دفع أنفسمك  في ه ا ال ريق المشمين، والسمماذ 

ل شممممركات  ك  وتقديمك  كسمممم ع اسممممتك كيةلحكامك  من اسممممته ل

 األوروبية االستعمارية.

سمالية يت  دااماً دراسة تاريخ االقتصاد األوروبي وبروز الرأ

كما لو كانت صمممناعة أوروبية خالصمممة، لكن غالباً ما يت  تجاهل 

ت ك الحقااق التي تشمممممممير إلى ارتبا  بروز الرأسممممممممالية الهربية 

ونمّوهما بعرأ العبيمد األفمارقمة، وت مك الاروات الضمممممممخممة التي 

ج بتكا الشركات إلى المصانع األوروبية، لقد أشار كارل ماركح 

ضممممممة امنتا  الرأسمممممممالي هو" اكتشمممممماف إلى أن أكار ما ميّز نك

ال هب والفضممممة في أمريكا، واسممممتاصممممال السممممكان األصمممم يين، 
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واسمممممممتعبمماده  ودفنك  في المنمماج ، وتحويممل أفريقيمما إلى أرض 

 .ه40)الص ياد  وي البشرة السوداء"

وبدورنا عندما نتحدث اليو  عن أشممكال العبودية الجديدة فيننا 

حريات األفراد من خ ل العمل نقصممد ت ك الممارسممات التي تُقيد 

القسمممري والزوا  القسمممري وبيع األ فال والنسممماء أو اسمممته لك  

وعبودية الدين واالتجار بالبشمممر وهي أشمممكال منتشمممرة في إ ار 

العولمة االقتصممادية، ول  تعد تتضمممن نقل م يين من األفراد من 

ن ، إقارة إلى أخر  أو ترتب  بالضمممرورة ب ون البشمممرة، الهريب

هاء العبودية كان قد أُقّر لكن بعد صممممرف تعويضممممات ضممممخمة إل

ل ّم ك والتجممار أي ظممّل هنمماك اعتراف ضممممممممني بحق م كيممة 

امنسممان ل نسممان، والهريب أيضمماً" أن العبودية ونحن في القرن 

الواحد والعشممممممرين هي في  ور االزدهار ع ى صممممممعيد عولمي 

غير وحسمممممممممب األم  المتحممدة فممين العبوديممة تتنممامي بمعممدالت 

 .ه41)مسبوقة"

 شمممممممركات صممممممممة العظيمة التي منحتكا العولمة لإّن ت ك الفر

لتوسمميع ن اقكا عبر الحدود الجهرافية في العال  ك   وخاصممة في 

بهرض الحصممممول ع ى أرخ  المنتجات  ه42)ب دان العال  النامي

قيق أكبر قدٍر من فااض األرباذ، ل  تكن عم يةً قاصرةً ع ى حوت

بل كانت األيدي العام ة الرخيصمممممممة هدفاً المواد الخا  فحسمممممممب، 

مكماً وجزءاً من تق يل تك فة امنتا  ألدنى مستو  ممكن، وكانت 

المجموعممات المح يممة الضمممممممعيفممة في الب ممدان النمماميممة مقصمممممممممداً 

اسمممممتراتيجياً ل شمممممركات العالمية؛ السمممممكان األصممممم يون واألق يات 

رين واألشمممممممخا  ال ين يندرجون في " ال بقات الدنيا" والمكاج

  غير الشرعيين.
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لقد ظ ّت المنافسمممة محتدمة بين الدول األوروبية االسمممتعمارية 

ع ى كامل مسممممممماحة قارة أفريقيا، واتخ ت المنافسمممممممة مناوراٍت 

ستمرار في جوانب األنش ة التجارية المتنّوعة؛ سواء  مشتع ٍة با

من حيث توريد المحاصمممميل الزراعية والموارد االقتصممممادية إلى 

بتوريد األيدي العام ة متدنية  المصمممممانع األوروبية واألمريكية أو

الدول االسممممتعمارية عم ت األجور ع ى نحو ما رأينا، لدرجة أن 

شمممممممرسمممممممممة واتفقممت في مؤتمر ت ممك المنممافسمممممممممات ال ع ى تكممدأة

بمشممممممممماركممة منممدوب ألمممانيمما والنمسممممممممما وب جيكمما   1884برلين

والدنمارك والسمممممممويد وأسمممممممبانيا والبرتهال وإنج ترا وفرنسمممممممما 

مريكية وروسممميا وإي اليا وتركيا وتوصممم ّوا والواليات المتحدة األ

إلى اتفاٍأ بشمممأن تنظي  عمل الشمممركات في أفريقيا في ظل حماية 

 حكومات ت ك الشركات ألعمالكا.

 إّن نظرةً متأنية لرح ت كريستوفر كولومبح إلى األمرتكتين

وس فادور دي ساال إلى قارة آسيا وأفريقيا ستكشف مهزاها ال ي 

ل  يبتعد عن الرغبة في البحث عن مصممممممممادر أوسمممممممع ل موارد 

ال بيعيممة، وهو ممما يجع نمما ال ننممدهش عنممدممما نعرف أن التجممار 

امي مماليون قممد شممممممممماركوا ببزخٍ في تمويممل رح ت كولومبح 

بعد ع ى  وسممممم فادور دي سممممماال، وقد حصمممممل هؤالء التجار فيما

مكافأٍت سممممخيٍّة عندما منحك  امنج يز والفرنسمممميون والكولنديون 

حق امتيمماز التجممارة في المنمما ق التي ت  االسمممممممتي ء ع يكمما في 

أفريقيا عبر الشمممركات التي كانوا قد أسمممسممموها مال شمممركة الكند 

شركات قد  شرقية الكولندية وشركة خ يج هدسون خاصة أن ال ال

با فةً  يةً محفو قت رعا بل ت  لدع  العسمممممممكري من ق ندة وا لمسمممممممما

اممبرا وريات بشممكٍل واضمممٍ ومباشممر، فعندما تأسممسممت شممركة 
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الكند الشمرقية كمشمروعٍ تجاري صمهير يديرر مجموعة من تجار 

ميااقاً   1600 عا  دن أصممممدرت الم كة إليزابيث األولىمدينة لن

لتشكيل شركة الكند الشرقية ل تجارة في الكند وشرأ آسيا، حيث 

ت ت ممك الشمممممممركممة تممأمين توريممد كممافممة المواد الخمما  ال زمممة تولممّ 

ل تصنيع في إنج ترا، وكانت ت ك الشركة بماابة ال راع العسكري 

البري اني ال ي تمّكنت بكا بري انيا من استعمار جميع األراضي 

 في شب  القارة الكندية بح ول القرن التاسع عشر المي دي.

يا خاصة في القرن الاامن لقد تضّخمت قّوة الشركات في أفريق

عشمممر وال ي كان يُعّد قرناً حاف ً بالعديد من االكتشمممافات الع مية 

 ة وتهير البنية الكيك ية ل شركات.وبداية ازدهار الاورة الصناعي

 إن نشمما  الشممركات األجنبية في أفريقيا كانت نشمما اً زاخراً  

من الحصممممممول ع ى المحاصمممممميل الزراعية  ومتنّوعاً ومعقّداً بدءاً 

واله ااية والمعادن والبشممممر، أي أنكا كانت تضمممممن توريد المواد 

الخا  واأليدي العام ة وكل ما تبقّى هو إرسممممممممالكا إلى ت ك اآللة 

الصممممناعية التي ت  ابتكارها في أوروبا وتزويدها بت ك المدخ ت 

لسمممممم ع وبيعكا الرخيصممممممة التي أنتجت كّماً هاا ً من المنتجات وا

فارأ التكاليف وقد حقق بأع ى األسمعار في ت ك الب دان وغيرها، 

اً من فااضمممممممماً باهظبين ك فة المواد الخا  وتسمممممممعيرة المنتجات 

األرباذ أد  إلى انتعاش الدخل القومي ل دول الصناعية الكبر ، 

فخ ل القرنين السمممممابع عشمممممر والاامن عشمممممر المي ديين ومعظ  

المي دي " ظل اسممممممته ل أفريقيا والعمل  القرن التاسممممممع عشممممممر

األفريقي يشممّكل مصممدراً لتراك  رأح المال معادة اسممتامارر في 

أوروبا الهربية، وامتد إسكا  أفريقيا في النمو الرأسمالي ألوروبا 

ن، والتأمين، الحيوية مال؛ صمممممممناعة السمممممممفإلى ت ك الق اعات 
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لوجيا، وتأسممممممميح الشمممممممركات، والزراعة الرأسممممممممالية، والتكنو

 .ه43)"وصناعة اآلالت

لقد مارسممممت الشممممركات في أفريقيا عم يات اسممممتخرا  ال هب 

والماح وغيرها من المعادن الامينة، ومن هنا فقد لعب ال هب 

دوراً غير عادي في ت بية االحتيا  النقدي الرأسممممالي في أوروبا 

الهربية، فكان " ال هب األفريقي المصمممممدر الرايح لسمممممك العم ة 

الكولندية مما سمممماعد أمسممممتردا  ع ى أن تصممممبم الممول ال هبية 

المالي ألوروبا في ت ك الفترة، كما ل  تكن مصممادفة أن  حينما قا  

أ  قوا ع يكا   1663فيالبري انيون بسممممممممك عم ة  هبية جديدة 

" الهنيناول الموسممموعة البري انية في شمممرذ "الهينيا"، وتقاسممم  "

كة المتحدة،  بالمم  ية كانت متداولة في وقٍت ما  ية  هب كا عم  إن

  في عكد الم ك شممارل الااني 1663وقد ضممربت ألول مرة في 

من  هب مستورد من ساحل غينينا بهرب أفريقيا بواس ة شركة 

تا  البري اني ومن هنا جاءت  ياز من ال بامت لألعمال التجارية 

 . ه44)"التسمية

ن  وفي  لك الو قل بل إ يا ع ى ن ي  بري ان ل ي عم ت ف قت ا

مؤسمممسممماتكا الرأسممممالية إلى شممممال أمريكا، اعتمدت بشمممكٍل كامل 

كان األصممممممم يين  بادة السممممممم عد إ يد األفارقة ب ع ى قّوة عمل العب

ألمريكا، حيث ت  استه ل م يين العبيد األفارقة كوساال ل تراك  

ا، األولى لرأح الممال معمادة تصممممممممديرر مرة أخر  إلى أوروبم

ناء رايح في  ية ألكبر مي نة نيويورك في ه ر العم  وتحّولت مدي

العال  السمممتقبال تجارة الرقيق، وهو ما أد  بدورر من جانٍب إلى 

ات القرن الاامن عشممر ينيروا  صممناعة الق ن ال ي قُدر في ا ا

بنصمممف صمممادرات الواليات المتحدة األمريكية، ومن جانب أخر 



 
50 

 

ء نيويورك في تنشمممممي  صمممممناعة سممممماهمت تجارة الرقيق في مينا

 السفن وتشييدها وروا  نشا  الصيد في البحار.

في تاريخ االقتصمممممماد الرأسمممممممالي يُ كر أن أحد التفسمممممميرات 

المحتم ة النتشمممار نم  امنتا  الرأسممممالي في بري انيا في القرن 

الرأسمالية  إلى أن يرجعالاامن عشر عن غيرها من دول أوروبا 

سمبقت الرأسممالية الصمناعية في بري انيا، وال ننسمى  قدالتجارية 

أن الرأسمممالية التجارية قد نمت نمّوا كبيراً من خ ل شممركة مال 

شركة الكند الشرقية البري انية، فمن خ ل تراك  فااض األرباذ 

الكاا ة التي حققتكا ت ك الشممممركة ومن خ ل مشممممروعات تجارية 

ض األرباذ في امنتا  أخر  أصمممممبم باممكان إعادة توظيف فاا

الصمناعي، يضماف إلى  لك اتسماع رقعة األسمواأ البري انية في 

أفريقيا وآسممممميا وشمممممب  القارة الكندية، ك لك اتسممممماع قاعدة ال  ب 

المح ي ع ى السممممممم ع االسمممممممتك كيممة، لكّن االعتممماد األكبر كمان 

فع ل ب د التي تُج ب  مترّكزاً ع ى فارأ األسمممممممعار بين ما كان يُدل

السمم ع وبين سممعر بيعكا في أوروبا خاصممةً في ظل توظيف منكا 

عمالة رخيصمممممممة وأحياناً ال يُدفع لكا أجر، وك لك الممارسمممممممات 

لشممممممركات البري انية في االحتكارية الضممممممخمة التي مارسممممممتكا ا

 المستعمرات.

اآلراء المتعمممددة الكايرة التي  ودون االسمممممممتهراأ في جمممدل

في بري انيا أوالً، فين   حاولت تفسمير نشمأة الرأسممالية الصمناعية

ال يمكن بحاٍل إ ا ما تجاوزنا اخت فات أسمممممباب النشمممممأة التها ي 

عن  لممك الممدور الكممااممل المم ي لعبمم  العبيممد األفممارقممة في الاورة 

الصممممممناعية األوروبية، وت ك الاروات ال بيعية التي ت  ج بكا من 

أفريقيا بأبخح األسممممممعار، وبرغ  محاوالت بعض المدافعين عن 
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ناعية الر مالية لتق يل ارتبا  العبيد األفارقة بالاورة الصممممممم أسممممممم

األوروبية اعتماداً ع ى بعض التقديرات التي أشارت إلى وصول 

أعممداد ق ي ممة من العبيممد األفممارقممة إلى أوروبمما واألمريكتين يقممدر 

م يين أفريقي، فين  في ه ر الحالة ال يجب إغفال  10بحوالي 

يد إ م يون  25لى ما يقرب من مصممممممممادر أخر  تقدر عدد العب

موا ن أفريقي، وحتى إ ا جممارينمما هؤالء المممدافعين في رأيك ، 

فيننا ال يجب أن ننسى أن عدد العبيد األحياء ال ين كانوا يص ون 

إلى الموانيء األوروبية واألمريكية كان يمال في أحسن األحوال 

 نصف ما كان يت  شحنك  في سفن العبيد.

 

 اأفريقي يبوتخر، نهضة أوروباـ 8

إلى جانب اسمممتنزاف البشمممر، أحكمت الشمممركات االسمممتعمارية 

سي رتكا ع ى المزارع والمراعي والمناج ، ومارست كل ألوان 

استه ل السكان المح يين وإجباره  ع ى العمل في ظروٍف بيايٍة 

قاسيٍة ووحشية منتا  أكبر كّ ٍ من المحاصيل الزراعية والمعادن 

الضمممممخ  ألعداد السمممممّكان  المسمممممتخرجة من المناج ، فاالنخفاض

قد ألقى كان المح يين ال ين ت  استعباده  وشحنك  في سفن العبيد 

بكامل العبء ع ى عدٍد محدوٍد يتولى زراعة المحاصممممممميل التي 

ي  بكا حاك  المسمممممتعمرة، أضمممممف إلى  لك م حوظٍة مكمٍة تتع ق 

بأن تجارة العبيد كان تسممممممتكدف عم ياً الشممممممباب والنسمممممماء ال ين 

ية جيدة، "تعون يتم بدن حٍة  قٍة وصممممممم يا وكان مشمممممممترو الرقيق ب 

يفضمممم ون أن تكون ضممممحاياه  في أعماٍر تتراوذ ما بين خمسممممة 

عشمممر عاماً وخمسمممة وا اين عاماً، ومن األفضمممل أن يكونوا في 

، وغالباً 2:1بداية العقد الاالث، وكانت نسممبة الرجال إلى النسمماء 
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األصمممممممهر من  لك، ما كان األوروبيين يقب ون األ فال األفارقة 

لكنّك  نادراً ما كانوا يقب ون كبار السممممن، وكانوا يشممممحنون األكار 

صممممحةً من المسممممترقين بقدر اممكان، كما كانوا يأخ ون الناجين 

ممن أصيبوا بالجدري ممن أصبم لديك  مناعة من أي إصابة في 

المسممممتقبل، خصمممموصمممماً وقد كان ه ا المرض في  لك الحين من 

 .ه45)"تّاكة في العال أخ ر األمراض الف

خ في أدبيات التنمية ارتبا  القّوة البشمممممرية بالت ور  لقد ترسمممممّ

يدي العام ة التي االجتماعي واالقتصممممممممادي، من حيث توفير األ

 تسممك  في وفرة السمم ع والمنتجات وال ي بدورر يؤدي إلى انتعاش

تمر ل موارد ، وع ي  ففي ظّل االسمتنزاف المسموروا  االسمتك ك

ً وال ين ه   -البشرية وشحنك  إلى أوروبا  -في سّن امنجاب تقريبا

وأمريكا، فيّن النشا  االقتصادي والت ور االجتماعي المرتب  ب  

قد تأار تأاراً كاراياً في أفريقيا، ال ننسمممممممى أن  بجانب انخفاض 

أعداد السكان األص يين في الب د األفريقية بسبب تجارة الرقيق، 

ّن الظروف المناخية والبياية كانت تتسمممممممبب هي األخر  في في

انخفاض ه ر األعداد الباقية وال ين يما ون الشمممريحة الكبر  من 

األعمار المتقدمة والتي تكون عرضمممممممةً بشمممممممكٍل كبير لألمراض 

وامصمممابة باألوباة، في كر أن عدد المصمممابين ب بابة تسمممي تسمممي 

معكا بعض السمممممممكان من القات ة كان كبيراً جداً، وكان يضمممممممّ ر 

ي ظّل التنقّل من مو ٍن إلى مهادرة أراضممميك ، فتزداد معاناتك  ف

أخر، وهو مما قمد يعّرضمممممممك  ل وقوع تحمت أنيماب االسمممممممتعبماد، 

فيتحولون بمممالتمممدريج إلى )عبيمممٍد مقيمينه يعم ون في المزارع 

 والمناج  لصالم الشركات االستعمارية.
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يراً من السمممممممكممان لقممد أدت تجممارة الرقيق إلى اسمممممممتنزاف كا

المح يين وكما أشمممممرنا فين البقية منك  كانوا يضممممم رون لمهادرة 

أراضممممميك ، وهو ما دفع الشمممممركات االسمممممتعمارية التي تعمل في 

تجارة الرقيق ل بحث المكاّف عن مصادر أخر  ل رقيق فيما بين 

نكري السممممممنهال وكونيني، وهو ما يعني أن  ل  تسمممممم   أية من قة 

ارة الرقيق، بل امتد األمر إلى انشهال الكاير أفريقية من نشا  تج

من ت ك الشممممركات بأعمال النكب والسممممرقة وامغارة ع ى سممممفن 

 مشحونة بالعبيد وقرصنتكا.

يفيدنا النقاش السابق في الوصول إلى أحد األسباب التي أدت 

إلى تخ ّف أفريقيا فيما يخ  اسممتنزاف الموارد البشممرية، وال ي 

النمو السكاني من جانب، وع ى النشا   انعكح بدورر ع ى تدني

الزراعي المم ي بممات مكممدداً نتيجممة انخفمماض األيممدي العممام ممة في 

أيضمماً عامٌل أخر أكار إلى  لك إنتا  المحاصمميل واله اء، ينضمم  

 ٌ بما مارسممممممت  الشممممممركات من عم يات فجاجٍة، وهو عامٌل مرتب

ى ين ع ى زراعة محاصممممممميل بعينكا متجكةً ب لك إلإجبار الف ح

تخصمممممممي  الب د األفريقيممممة في امنتمممما  الزراعي، فتركزت 

المحاصمممممميل ع ى" الفول السمممممموداني والق ن، في مقابل تخفيض 

زراعة الشمموفان وال رة الصممفراء والتي كان الزّراع في نيجيريا 

ل حفاظ ع ى خصمممممموبة رعونكا بالتبادل مع محاصمممممميل أخر  يز

وهو ما كان  من الم ا ، ، والحصممممممول ع ى أكبر ك ّ ه46)التربة"

كاراياً ع ى خصممممممموبة التربة الزراعية في معظ  ب دان  ل  أاراً 

أفريقيا، وهو نفح المشكد ال ي تكرر في مالي التي كانت تُعرف 

بسمممم ّة غ اء أفريقيا ويعتمد ع يكا في سممممد العجز في اله ل وقت 
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يين ال ين كانوا االحتيا ، ه ا في ظّل انخفاض عدد السكان المح 

 اعة.يعم ون بالزر

ظّل اسمممممممتنزاف المحاصممممممميل الزراعية متجكاً بقوة نحو وقد 

تخصمممممي  المسمممممتعمرات في نوعية المحاصممممميل لعقوٍد  وي ة، 

متجاه ين اعتياد الف حين األفارقة ع ى زراعة محاصيل متنّوعٍة 

ل حتفاظ بخصمموبة التربة؛ فهانا االسممتوااية ترّكزت ع ى زراعة 

لت ليب كاو، وتحّو كا عة الم ا ، وجنوب وغرب يال ريا إلى زرا

غنممدا ع ى الق ن، وتنزانيمما ع ى ونيجيرا في زيممت النخيممل، وأ

قد حدث األمر ي تسممتخد  في صممناعة أحبال السممفن، واأللياف الت

ند ال تين ت  تخصيصكما في زراعاٍت تحتاجكا  ات  في فيتنا  والك

 .المصانع األوروبية وأسواقكا

  لك هوالسابقة نزافية ل شركات األغرب في الممارسات االست

التعسمف في فرض الضمرااب الباهظة أو اسمتخدا  القّوة المسم ّحة 

س ي  المحاصيل  مجبار الف حين ع ى التخص  في الزراعة وت

ا كل شمركات بأبخح األسمعار وتقو  بدورها بيرسمالكا إلى مصمانع

في أوروبا، في ظل حماية حكومات ت ك الشممممممركات ألنشمممممم تكا 

والتهاضممي عن الظروف القاسممية واألجور المتدنية التي  التجارية

كانت تفرض ع ى سمممّكان المسمممتعمرات التي تحّولت إلى مزارع 

كبر  تعمل ع ى إنتا  محاصمممممميل التصممممممدير التي تسممممممببت في 

حدوث فجوةٍ ضمممممممخمٍة في القيمة اله ااية ل محاصممممممميل التي كان 

حّول يعتمد ع يكا سممممممّكان المسممممممتعمرة األصمممممم يين في غ ااك ، فت

األمر إلى اعتماده  ع ى األجور المتدنية التي يحصممممممم ون ع يكا 

من العمل في مزارع الشمممممركات االسمممممتعمارية، وهو ما سممممم بك  

القدرة ع ى المسمماهمة في بناء مجتمعاتك  والحصممول ع ى أبسمم  
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أو مزارعين مأجورين لد  الخدمات وتحّولوا إلى معدمين تماماً 

 المستعمر األوروبي.

الحاالت قد تمضممممممي امدارة االسممممممتعمارية إلى "وفي بعض  

رصيداً من قّوة العمل، ففي  مد  أبعد من  لك لكي تضمن لنفسكا

عشممممرة دولة ع ى األقل في األجزاء الشممممرقية والجنوبية من  اانتا

ال هب، الماح، النحاحه ) أفريقيا كان اسمممممممته ل الاروة المعدنية

 مستمراً من قّوة وإقامة مزارع المحاصيل النقدية يت  ب رصيداً 

العمل الرخيصممممة، ولضمممممان ه ا الرصمممميد من قّوة العمل، قامت 

امدارات االسممممتعمارية ببسمممما ة بنزع م كية أراضممممي التجمعات 

، ه47)النمماح إلى معممازل صمممممممهيرة" وترحيمملاألفريقيممة بممالعنف 

ية وتدني خصممممممموبة بعض  ه اا يل ال تدهور المحاصممممممم ونتيجة ل

اآلخر" أُجبر ماات اآلالف األراضمممممي واالسمممممتي ء ع ى البعض 

من األفريقيين ع ى أن يصممبحوا مصممدر العمالة الرخيصممة ال ي 

مزارع تحتاج  الشمممركات االسمممتعمارية بشمممدة، إ  أن العمل في ال

ال ي يتيم لك  أن يأم وا في دفع  الضممممخمة وفي المناج  هو وحدر

 .ه48)الضرااب االستعمارية"

راعي في أفريقيا لقد أدت ت ك األوضممممممماع إلى ق ب النظا  الز

بالكامل، وقد تسممممممبب  لك في حدوث العديد من المجاعات نتيجة 

نق  المحاصيل اله ااية في بعض المنا ق التي دفعتكا المجاعة 

إلى امغممارة ع ى جيرانكمما من أجممل الممماشممممممميممة والهمم اء وبعض 

السممممممم ع، وهو ممممما أد  إلى وقوع الكاير من موا ني القبي ممممة 

 لي يتعرضون ل سترقاأ.ألسر وبالتاالمكزومة في ا

إّن ع   األحياء يحّدانا عن التوازن البياي ال ي قد يُصمممممممماب 

أحمد مكّونماتم ، أو انقراض أحمد  نق  أو نمدرةبماالخت ل نتيجممة 
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عناصمممر السممم سممم ة اله ااية ال ي يُسمممبب اخت ل السممم سممم ة ك كا، 

ويمكننمما اسمممممممتعممارة  لممك التوازن لت بيقمم  ع ى عم يممة التنميممة، 

القّوة البشرية، وجانب كبير من الموارد ال بيعية  فاخت ل عنصر

مال الزراعة والتعدين بيمكان  أن يمال انتكاسمممة ضمممخمة ل ت ور 

االقتصادي واالجتماعي وعم ية التنمية بشكٍل عا ، ه ا بالمقارنة 

 بت ك النكضة التي حدات في أوروبا.

إ ا ما حاولنا ت ّمح عوامل ربما لو ت  اسمممته لكا لشمممّك ت  إننا

أفريقيا  وهي العوامل الخاصة بتميّزقّوة دافعةً ل تنمية في أفريقيا، 

بعض المدن األفريقية خاصممممممممةً التي ف، الجهرافي وكارة موانيكا

شممحن العبيد، كانت تشممكد اسممتقبال ت  اسممته لكا لتقع فيكا موانيء 

والمنتجات التي يبيعكا تّجار الرقيق في المدن العديد من السممممممم ع 

والتي كان من الممكن اسممممممته ل ت ك الموانٍ بشممممممكٍل  األفريقية،

خاصممة أن ت ك الموانٍ  تجاري أفضممل لصممالم األفارقة أنفسممك ،

من السمممممممكان، لكّن بالعودة إلى ما ب  يعمل بكا عددٌ ال بأح  كان

قاقك ، فينك  سمممممممبق فيما يخ  أعمار األفارقة ال ين يت  اسمممممممتر

يشمممّك ون مرح ٍة تتسممم  بالحيوية وبالقدرة ع ى االبتكار وامبداع، 

ل ين بقوا في المنا ق التي  اك ا ما أول كا من القّوة أ ت  اسمممممممتنزاف

، حتى إ ا ما تبقّت البشمممرية فكانوا يشمممّك ون قّوة بشمممريٍة ضمممعيفةٍ 

يد االسمممممتعباد، فينك  كانوا  تنكشمممممك نسمممممبة ق ي ة من الشمممممباب ل  

ن تحت و أة العمل القسممري في المزارع والمناج ، ومن يزرحو

ا  فعم ية اسممممممتنزاف الموارد البشممممممرية هي عم يةٌ من وجٍ  أخر 

ة ع ى إبتكار واختراع أدوات امنتا  رالسمممممممتنزاف الموارد القاد

ما ما حدث في أوروبا، وقد ظّل انشهال الهالبية من السكان ال ين 

تجارة يماّل حيزاً كبيراً لتأمين ل  يقعوا تحت  اا ة االسمممترقاأ بال
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مصمممممممدر لكسمممممممب الرزأ، وهي ظروف في مجم كا ال يمكن أن 

تسمممممممماه  في امت ك مكمارات وتقنيمات وأدوات امنتما  التي من 

شممممممأنكا أن تحقق نكضممممممة صممممممناعية متقدمة، فجّل ما كان يفع   

األفريقيون هو أنك  أصمممممبحوا وسممممم اء في شمممممبكة تجارة الرقيق 

التي تصممممّدرها الشممممركات جكيز شممممحنة العبيد الدولية، يقومون بت

 إلى أوروبا.

لقد تّمكنت الدول الصمممممناعية الكبر  من تأمين تدفق الموارد  

االقتصممادية إلى مصممانعكا بأبخح األسممعار واسممتخدامكا في إنتا  

السممم ع االسمممتك كية التي يت  تصمممديرها إلى المسمممتعمرات وبيعكا 

حصمممولك  ع ى المواد الخا   بأسمممعاٍر مرتفعٍة ل هاية مقارنة بتك فة

عام ة متد ية واأليدي ال ية األجر األول ماً، ن ما عدمة األجر ت أو من

والنتيجة هي تحقيق الدول االسمممتعمارية األوروبية وع ى رأسمممكا 

بري انيا لمعدالت نمو مرتفعة مّكنكا من دفع النكضمممة الصمممناعية 

الكبير بقّوة جامحٍة لألما ، وفي المقابل كان الشمممممممعب األفريقي 

من م يار شمممممخ  "  يعاني الفقر والتخ ف، حيث عانى ما يقرب

يا جنوب الصمممممممحراء  ما في أفريق ية ال سمممممممي ه  من نق  في الت

م يونممماه، وحتى لو  578)م يونممماه وفي آسممممممميممما 239)الكبر 

في الب دان النامية  2050تضممماعف امنتا  الزراعي بح ول عا  

ةً لنق  فسيظل شخ  واحد من بين كل عشرين شخصاً عُرض

م يون نسمة يعانون من الجوع  370وهو عدد يوازي  –الته ية 

وه ا النمو  -سممممممميكونون معظمك  مرة أخر  في أفريقيا وآسممممممميا

يعني أن الزراعة سمممممممتظل محّركاً ل نمو وأمراً حيوياً بالنسمممممممبة 

ل تنمية االقتصممممممممادية والخدمات البياية وأن دورها محوري في 

كل ه ا نتيجة لتدهور  و، ه49)يفية"الحد من الفقر في المنا ق الر
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األراضممممممي الزراعية وموارد الميار، وتدهور السمممممم ع والخدمات 

المرتب ممة بممالنظمما  اميكولوجي، وهمم ر تشممممممممممل الكت ممة الحيويممة، 

وتخزين الكربون، وصمممممممحة التربة، وتخزين الميار وإمداداتكا، 

ه ا  ية، وكل  قاف ماعية والا خدمات االجت والتنوع البيولوجي، وال

داد تدهوراً نتيجة ل ضممممممه  السممممممكاني المفر  والممارسممممممات يز

الزراعية غير المسمممممتدامة، وانعدا  االسمممممتامار في البنية التحتية 

  وابتكار أدوات امنتا .

ضممآلة الفوااد التي جنتكا أفريقيا فخ صممة ما يمكن قول  هو " 

من االسممممتعمار، وأن ه ر المنافع ل  تكن منحاً من االسممممتعماريين 

مار جكود األفارقة موارده  في المحل األول،  قدر ما كانت ا ب

وأن ما يسممممممى" تنمية أفريقيا" بواسممممم ة االسمممممتعماريين هو في 

يا الواقع تعبير مختزل لتكايف االسمممته ل االسمممتعماري في أفريق

من أجمل ت وير أوروبما الرأسممممممممماليمة....، وقمد ت   رذ مزاع  

زاافة عديدة ل يكا  بأن أوروبا نّمت أفريقيا، بمعنى إيجاد نظا  

 .ه50)اجتماعي، وقومية، وتحديث اقتصادي"

عمل ع ى ياالسمممممممتعمار ال ي ظّل لعقوٍد فليح ه ا فحسمممممممب، 

ال بيعية اسمممممممتعباد األم ، واسمممممممتنزاف كافة ارواتكا ومواردها 

 والبشمممممممريممة، ل  يكن ليتخ ى عن  لممك الكنز القممابع في األعممماأ

 من بمسممممممماحة القارة السممممممممراء بمجرد إع ن اسمممممممتق ل الكاير

المسمممممممتعمرات في أفريقيمما وأمريكمما، لكن في أفريقيمما ع ى وجمم  

التحممديممد ل  تتهير اسمممممممتراتيجيممة وأسممممممممماليممب اممبرا وريممات 

 الوقت الحالي. حتىتعمارية القدي  االس
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 : عقود التطوير والتوزيعالعبوديةـ 9

" هي الشممركة البري انية األكار كانت "شممركة أفريقيا المتحدة

شكرةً بين المؤسسات التجارية العام ة في تجارة الرقيق، وكانت 

نج يزي الكولندي العم أ عبارة عن شمممممممركة تابعة ل حتكار ام

المسممممممتعمرات يوني يفر"، وقد ُوجد وك ؤها في كافة " المسمممممممى

ى ن اأ أصمممممممهر بشمممممممرأ أفريقيا، البري انية بهرب أفريقيا وع 

"شمممممممركممة النيجر  نممة ع ىقّوة نفمما  وهيم ا"يوني يفر" لكمموكممانممت 

إسكن"، " ة الفرنسية لساحل العا "، وشركةالشركالفرنسية"، و"

نسكا" في غينيا البرتهالية، تشاد، و"نوسوكو" في السنهال، و" في

المحدودة" في داهومي، وكانت هناك  و"جون والكين وشممممممركاءر

مؤسممسممات بري انية وفرنسممية أخر  ال تتواجد في كل مسممتعمرة 

نٍة حيث  كا كانت ناجحة في جكاٍت معي من المسمممممممتعمرات، لكنّ

"جون هولت"  قعكا بفضممممممممل وك اكا المح يين، مالتعززت موا

بنيجيريا، وكانت أعمال االسمممتيراد والتصمممدير في شمممرأ أفريقيا 

اتخا  شممكل مؤسممسممات أصممهر عّما كان موجوداً بهرب تميل إلى 

أفريقيا، ولكن كانت هناك ع ى الرغ  من  لك، خمح أو سممممممممت 

مؤسسات أكبر بكايٍر من المؤسسات األخر ، حيث كانت تمت ك 

سمممميث ماكينزي" من " رؤوح أمواٍل ضمممخمٍة، وكانت مؤسمممسمممة

ماكينون وماكينزي" "  ك المؤسسات وقد تفّرعت من شركةأقد  ت

لتي كانت بماابة رأح الرمم السمممتعمار بري انيا لشمممرأ أفريقيا ا

 رية أخر  بارزة مال" أ. برومان"،والكند، وهناك مؤسسات تجا

ليزلي وأندرسمممون"، "ويج يسمممورت وشمممركار"، و"دالجيتي"، و"و

جوزهانسمممن"، و"التجارية "و مايكل كوتح"،و"إخوان رالي"، و"

ل تجارة عبر البحار"، وقد اندمج  شمممممممركة تونتشاألفريقية"، و"
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بعضمممكا قبل انتكاء الحك  االسمممتعماري، كما كان لكل منكا فروع 

لشممممركة أفريقيا المتحدة" " االسممممتعمارية، وكانأخر  في الب دان 

أيضمممماً حصممممة في تجارة واردات شممممرأ أفريقيا، بعد أن أنشممممأت 

مؤسممممسممممة جي ي وروبرتح التي بدأت بالمسممممتو نين البيض في 

ة ع ى جحافل من الشممممركات النشمممم  تلقد كان، ه51)" 1904عا 

ترسممممممممل م يين األ نان من الموارد  إمتداد خري ة قارة أفريقيا

االقتصمممادية والمعادن والبشمممر خار  القارة، عبر سممم سممم ٍة  وي ٍة 

ومعقّدةٍ من التوريدات وج ب الكاير من السممم ع االسمممتك كية التي 

س ٍة في الهالب تض   س  سواأ القارة، وهي  ينبهي تصريفكا في أ

ل  و ات شممممممبكاٍت معقّدةٍ من فروعٍ منتشممممممرةٍ في جميع أنحاء العا

امتيازاٍت تسماندها حكومات ب دانكا ع ى جميع األصمعدة؛ سمياسمياً 

وعسمممممممكرياً واقافياً، وتدعمكا الحكومات المح ية ل ب دان النامية 

تعام كا مع آالف الموردين ع ى وج  الخصممو ، بامضممافة إلى 

والمقاولين المتعاقدين من البا ن في المنا ق التي تسمممتو ن فيكا 

التوزيع، وع ى  ول مسار ت ك الس س ة المعقّدة وحدات امنتا  و

تحظى المسمممممتويات األع ى في قّمة الكر  الكيك ي ل شمممممركة ع ى 

صممممممموٍر مخت فمٍة من أشمممممممكمال الرأ الحمديامة، في حين تتعرض 

المسمممتويات األدنى في الكيكل ألقسمممى أنواع االنتكاك واالسمممتعباد 

 أو ما يسمممممممى باالسممممممترقاأ ال إرادي في ظل احتمال حصممممممول

الشممممركة ع ى منتجاتكا أو المواد الخا  من ورش عمل منزلية أو 

صممهيرة في األحياء الفقيرة والمكّمشممة في الدول النامية والتي قد 

تُنتج في ظل العمل القسممممممري، أو في ظل أسمممممموأ أشممممممكال عمالة 

ناعة الم بح " أن األ فال والنسمممممممماء، فقد تبيّن في مجال صممممممم

غمم يممة البحريممة، والسممممممم ع جممة ل نزاعممات، واألوالمعممادن المؤّجه 
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، ه52)"الرياضممممممية، والسممممممجاد اليدوي الصممممممنع، وق اع الشمممممماي

وال هب واأللماح، أن ت ك المنتجات والتي  وصممناعة الشمميكوالت 

يدخل معظمكا في ن اأ االقتصممماد غير الرسممممي تدخل سممم سممم ة 

التوريد العالمية ل شممممركات، وهي في نفح الوقت تماّل جزءاً من 

االقتصممممممممادات المح ية في الب دان النامية، وغالباً في الق اعات 

 كايفة العمالة.

نتكاكات حقوأ امنسمممان أابت دراسمممات حالة متنّوعة أن اوقد 

جة ل نزاعات المح ية " تحظى في سمممممممياأ التزود بالمعادن الموّجٍ

، وتمال سمممم سممممل التوريد ه53)" باهتما  كبير من قبل الشممممركات

السممممممممابقة مجرد أما ةً لألنشممممممم ة التجارية التي تتكشمممممممف فيكا 

 .ه54) ممارسات الرأ الحدياة

 209، هناك 2012ووفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية لعا  

م يون من  55م يون شممممممممخ  يعم ون قسممممممممراً من بينك  

% تقريباً من  5:15وهناك نسمممممممبة تتراوذ ما بين ، ه55)األ فال

العام ين منك  في سمم سممل التوريد، ويرتفع ه ا العدد بشممكل كبير 

إ ا ما أُخ ت سمممممم سممممممل التوريد الداخ ية أيضمممممماً في الحسممممممبان، 

وتتعّرض أدنى درجات سمممم ّ  االقتصمممماد غير الرسمممممي، بصممممفة 

خاصممممممة، لخ ر حدوث أسمممممموأ أشممممممكال عمل األ فال، ففي عا  

ل ين 2012 عدد األ فال ا يل إن  بأعمال خ رة ، ق يشمممممممته ون 

تعّرض صمممممحتك  وسممممم متك  ونموه  المعنوي مباشمممممرةً ل خ ر 

واعتُبر أنكا تقو  مقا  أسمممممموأ أشممممممكال عمل األ فال يصممممممل إلى 

وع ى الرغ  من أن  يصمممممممعب ه56)م يون  فل بالقيَ  الم  قة85

الحصممممول ع ى بيانات مواوقة عن ت ك الق اعات التي يزيد فيكا 

النوع من العمل، فقد تبيّن وجود حاالت احتمال استخدا  مال ه ا 
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من أسمممموأ أشممممكال عمل األ فال في الق اعات المقاب ة ل ق اعات 

التي يرتفع فيكا خ ر وقوع أشممكال الرأ المعاصممرة في سمم سممل 

)ع ى سبيل الماال زراعة المواد الخا   التوريد، بما فيكا الزراعة

دين والمحاجر مال السممممكر والق ن والكاكاو والتبهه والبناء والتع

 .ه57)وصناعة الم بح والمنسوجات

تعني في مضممممممممونكمما  إّن مفكو  العبوديممة الحممدياممةمالقممديمممة

يد حرية الحركة  خا  ل كرار والخوف وتقي خضممممممموع األشممممممم

لكن ال يمكن أن نتهمما ى عن ت ممك وامجبممار من قبممل آخرين، 

تحت  وعاً  ل وقوعاألوضماع المتدنية ل معيشمة التي تدفع بالبشمر 

، جراء قبولك   اا ة الكاير من صممممور االسممممته ل واالسممممترقاأ

، إّن حالة امفقار التي فضمممممةٍ بظروٍف سمممممياٍة ل عمل أو أجور منخ

وصمممم وا إليكا ل  تعد تع يك  خياراٍت كايرةٍ ل رفض أو ل تنقل من 

عمٍل آلخٍر أفضمممممممل من   الما سممممممميظل في النكاية ي كث في آلة 

 الشركات الرأسمالية.
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 الفصل الثاني

 

 ُتصنع العبودية كيف

 

 

 مقننة للعملعبودية ـ 1

 هجمة مفترسةظكرت من  النصف الااني من القرن العشرين 

الخ اب االقتصممممممممادي من المصممممممم  حات التي ت  ترويجكا في 

واالجتماعي والسياسي، وظّل دعاة العولمة يرّوجون أن  بيمكاننا 

ماات اسمممتك كنا قد االجتماعية والرفار امنسممماني، وتحقيق العدالة 

من سمممماعات البّث ل مؤتمرات  ماات األلوفاأل نان من الورأ و

والمنتديات الدولية السممممممماعية إلى القضممممممماء ع ى العنف والفقر، 

تهيير النظ  االقتصممممادية شممممري ة أن تحقق الدول كافة إجراءات 

وبرغ  أن ، لتت ء  مع النظا  االقتصمممممممادي العالمي واالجتماعية

كمافمة دعماو  العولممة قمد بماءت بمالفشممممممممل نتيجمة ت مك األزممات 

المتكررة والمت حقة التي تُحداكا الرأسممممممممالية األمريكية تحديداً، 

ناريوهات التي ت قي  يد من السمممممممي عد ّكل أزمٍة تخر  ال لكن في 

لتي ل  تتحول ك ية إلى خفاأ الرأسمممممالية ع ى ت ك الدول اإبتبعية 

 اقتصاد السوأ المحررة من القيود.
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وفي ظّل المشممممكد الضممممبابي ال ي يُه ّف العال  نتيجة ما خ ّفت  

واقتصممممادية واجتماعية  عولمة السمممموأ الحّرة من فوضممممى مالية

مازالت الرأسمالية ترّو  لنمٍ  وحيٍد من النشا  إال أن   ،وسياسية

ً االقتصممممممادي القاا  ع ى بيع كل  وبدءاً ، ما يمكن أن يحقق أرباحا

البشر، إلى بيع  من بيع موسيقى البوب والكوكاكوال وماكدونالدز

الشمممممممركات العالمية تتبد  كافة المحاوالت الدؤوبة التي تب لكا 

لجني األربمممماذ التي تعتمممممد ع ى إنتمممما  أكبٍر كّ  من السممممممم ع 

والمنتجمممات والخمممدممممات التي يت  تصمممممممنيعكممما عبر العمممديمممد من 

كاليٍف ممكنةالتي يتوّجب  المدخ ت قل ت بأ كا  ؛ الحصمممممممول ع ي

ت ك  أو ت ك المتع قة بالمواد الداخ ة في عم ية التصمممممممنيعسمممممممواء 

الموارد البشممممممرية التي تقو  بعم ية امنتا ، مما يؤدي ب المرتب ة

 أقل من القيمة يومياً بأسممممعارٍ  السمممم عم يين  إنتا في النكاية إلى 

ا ما ت  الحصمممممممول ع يكا ب رٍأ مشمممممممروعٍة ة لتك فتكا إ يالحقيق

خفضٍة الترويج لمنتجات تُباع بأسعاٍر موعادلٍة، وهو ما يسك  في 

من  الكايروبالتالي جني ل هاية مما يحقق نسمممممممب مبيعات مرتفعة 

 األرباذ.

اً عالمياً نم صممناعة  رأسمممالية األمريكيةإن مجمل ما حققت  ال

االجتماعية والممارسممممممات ل نشمممممما  االقتصممممممادي ول حياة موّحداً 

نع  الشركات من وهو نم ٌ ينتج م الاقافية السعي المحمو  ما تصل

بشمممممممكممٍل غير منق عٍ أو  من أجممل االسمممممممتك ك اليومي المتوّهج

تعمل الشممممركات ع ى توفير كل ما ي ز  ، وفي سممممبيل  لك ب يء

عم يمات امنتما  من مواد خما  وأيمدي عمام مة رخيصممممممممة األجر 

، وتجاوز بل وربما تح ي  كافة سمممممممتك كينبالم مكتظةوأسمممممممواٍأ 
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المعوقات التي قد تحول دون وصول الشركات إلى جني األرباذ 

 .ال اا ة

لقد حازت دول العال  الاالث في جميع القارات وع ى رأسمممممكا 

الموارد كافة باهتما  الشمممممركات ل حصمممممول ع ى  -قارة أفريقيا –

واألسمممواأ النشممم ة، متدنية األجور االقتصمممادية واأليدي العام ة 

من الشركات ل  تنفصل جينياً عن أس فكا  ه ا وهي في مسارها

القارة السممممممراء واألمريكتين وشمممممب  القارة الكندية التي اقتحمت 

السمممممممتنزاف كافة الموارد االقتصممممممممادية واله اء وتوريدها إلى 

ول ا فيّن نشمما  الشممركات اآلن يمال امتداداً المصممانع األوروبية، 

في الشركات القديمة ت ك الممارسات التي كانت تقو  بكا  بيعياً ل

، رةت ك المنا ق من  اكتشمممممممماف  رأ التجارة العالمية حول القا

أّن الشممممركات قد غيّرت من فكل ما يمكن ت ّمسمممم  من تهيٍر هو " 

أنما  حصمممممممولكا ع ى الموارد االقتصممممممممادية والاروات بأبخح 

تسمممممويقك  ل منتجات،  األامان، وأّن التجار قد غيّروا من أسممممماليب

والمبّشرون قد أعادوا صياغة رسالتك  بشكٍل جديد معتمدين ع ى 

منجزات تكنولوجيمممما المع ومممممات، والمرتزقممممة قممممد  ّوروا من 

اسممتنزاف أسمم حتك  المدمرة لاروات الشممعوب"، ويبقى في النكاية 

اروات الشممعوب هو الموّجه  والصممانع لخار ة األحداث المدّمرة 

 لوقت الراهن. ل نسانية في ا

ممما يعممايشممممممممم  العممال  منمم  م  ع األلفيممة الاممالاممة من تممدني إّن 

مسممممتويات المعيشممممة والفقر المدقع وم يين الفقراء ال ين يموتون 

كممل يوٍ  نتيجممة نق  الهمم اء، وازدواجيممة ت بيق معممايير حقوأ 

امنسمممممممممان ع ى النظ  الممديكتمماتوريممة، و لممك الممدع  المم ي تت قممار 

لمسمممم ّحة الدامية في الحركات االنفصممممالية والمشممممع ة ل نزاعات ا
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كايٍر من دول العال ، إنّما يكشممممممف ك   ع ى  لك الخداع والزيف 

نصمممف ال ي تمارسممم  الرأسممممالية األمريكية به اء العولمة من  ال

الوعود بتحرير امنسممممممان من  الااني من القرن العشممممممرين، فكافة

والتي ل  يتحقق منكا شممممممميٍ حتى اآلن تماّل  لفقر والعوز والقكرا

 امهةً ع ى فشل السياسات الرأسمالية االقتصادية في العال .أدلةً د

العولمممة في نكش إّن الرابم الوحيممد حتى اآلن منمم  إنممدالع 

ما أحدات  ت، لاروات ومقّدرات دول العال  الاالث هي الشمممممممركا

من انق ٍب عميٍق في الكياكل االقتصادية الدولية وما نج  إدارتكا 

لق ب وب العال  والسعي الحايث عن  من إفقار وتدمير اروات شع

ت  بات أوضممماع الع قات النم ية ل نتا  واالسمممتك ك لصمممالم م

وفي المقابل ل  تجن شعوب العال  السوأ وال شيء غير السوأ، 

الاالث سو  امفقار ونكب الاروات وتحوي كا إلى مجّرد مستك كاً 

أصمممممممماب ت ك الدول بخ خ ٍة نكماً لمنتجات الشمممممممركات، وهو ما 

كممارايممٍة في النظ  امنتمماجيممة وفي الع قممات االجتممماعيممة والقي  

خ  الفقر تحمت الاقمافيمة التي أدت إلى هبو  م يين األفراد إلى 

وتحم ك  لنتممااج ت ممك امجراءات والممممارسمممممممممات الكممارايممة التي 

 أحداتكا الشركات في ت ك الدول.

من ة مجتمعات بالكامل، لقد تمّكنت الشركات من إعادة صياغ

خ ل ابتكار العديد من الوسمممممماال المحفّزة والمسمممممماعدة ع ى ت ك 

إفقار وتكميش أفراد المجتمع، و صممناعة عم ية العم ية، بدءاً من 

نفا  المنتج في أسممواأ سمم  اٍت توازي ت ك السمم  ة التي تنلج  من 

المجتمعممات، وتحفيز سممممممم  ممة المعتقممدات والتقمماليممد الاقممافيممة ت ممك 

مكبّ ة لحرية الفرد وخصممممممموصممممممميت  وآداميت  في الحياة، ربما ال

سمممممن كر فق  بعض ت ك المشممممماهد والسممممم  ات لنر  أارها ع ى 
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مظاهر العبودية التي يتعّرض لكا امنسممممممممان في القرن والواحد 

 والعشرين تحت إدارة الشركات ل عال .

ة نتمما  ل بيعممإّن امت ك الشمممممممركممات القّوة النممافمم ة والمكيمنممة 

تكوينكا ونشمممممممأتكا التي قد منحتكا الدولة كل رعايٍة واهتماٍ  بالهٍ 

وسُمم ل شركات باستخدا  مواردها المالية الخاصة لخدمة أهداٍف 

عامة لمسمممممممماندة ودع   كا ال عامة، وقد أنفقت ك لك الدولة أموال

وهو ما أحدث  لك التداخل والتشمممممابك في مصمممممالم الشمممممركات، 

أفراٍد يمت كون شمممركٍة تسمممعى  وعةقات بين مجمالمصمممالم والع 

لتحقيق أربمماذٍ  مماا ممٍة، وبين أجكزة الممدولممة ومؤسمممممممسممممممممماتكمما 

، وهك ا فيّن الدول ب لت جكوداً البيروقرا ية وسمممياسممماتكا الدولية

مضممممممنية لحماية الشممممممركات، بل وتقدي  كافة الدع  السممممممياسممممممي 

والقانوني ع ى المسمممتو  المح ي والدولي، ولنت كر شمممركة الكند 

 ع قة لو جاً عم ياً موشممركة خ يج هدسممون فينكا تمال ن الشممرقية

شركات  شركات والدولة، فقد منحت الدولة ت ك ال التاريخية بين ال

امتيازاٍت خاصممممممة ومميزة من نوعكا، بل وصممممممل األمر إلى أن 

بعض المسمممتعمرات األمريكية كانت هي ب اتكا أشمممب  بشمممركات، 

اٍت احتكاريٍة ع ى أي مجموعة من المستامرين ال ين ُمنحوا س  

 أراٍض وع ى صناعاٍت بعينكا في من قة جهرافيٍة ما.

" نتيجة ل لك اكتسمممبت الشمممركات قّوة هاا ةً وأصمممبحت قادرة 

ع ى التأاير في السممممممياسممممممة التجارية، ع ى سممممممبيل الماال، تمّكن 

البرلمان البري اني في القرن الاامن عشمممممممر وكان مؤلفاً حين اك 

قوانين تت  ب صمممناعيين، من تمرير من مّ ك أراضمممي وتّجار و

مرور جميع البضمممممااع القادمة أو ال اهبة إلى المسمممممتعمرات عبر 

بري انيا، وشحنكا ع ى سفٍن بري انية يقودها بّحارة بري انيون، 
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إضممممافة إلى  لك، ت  منع سممممّكان المسممممتعمرات من إنتا  قبعاتك  

نعة من الصممممموف أو من وأغ ية رؤوسمممممك  وأية بضممممماا ع مصمممممّ

 .ه58)"الحديد

لسممي رة عبر  لك ل  تنق ع سمم سمم ة اسممت كا  الشممركات ل قّوة وا

التداخل في الع قة بينكا وبين الدولة، بل إّن سممممي رة الشممممركات 

ع ى أنظمة الحك  وع ى البرلمانات بات شمميااً ال يمكن تجاه   أو 

تك يب ، وبكل تأكيد فقد اسممممتخدمت الشممممركات ه ر القوة من أجل 

صممناعة الظروف التي تتيم لكا الحصممول ع ى مزيٍد من األرباذ 

اً ل واقع اسمممتخدمت كل ت ك القّوة يصممممعنى أكار تشمممخوبال اا ة، 

النممافمم ة واألموال ال مماا ممة لصمممممممنمماعممة إيممديولوجيمما الرأسمممممممممماليممة 

االسممممممتك كية، والتي جع تكا مال امخ بو  يسممممممير ع ى أزمات 

يمة التي ترتكبكما وهي واعيمة تممامماً لكمارايمة ونكبمات الرأسمممممممممال

ع امنكمما ال ريق المم ي تسمممممممير فيمم  وحج  ت ممك اآلاممار التي يممدف

 الشعوب.

إّن أحد أكار الكوارث التي نجحت الشمممممركات في صمممممناعتكا 

هي حريممة تنقممل رؤوح األموال عبر الحممدود القوميممة، وهو ممما 

 –حفّز الحكومات في ظل الضممهو  االقتصممادية التي تعاني منكا 

 -جراء ما صممنعت  سممياسممات صممندوأ النقد الدولي والبنك الدولي

ارات والسممممممياسممممممي الجا ب ل سممممممتاملتكياة المناخ االقتصممممممادي 

األجنبيممة ع ى أراضممممممميكمما، بمماتخمما  كممافممة امجراءات التي تّؤمن 

حصمممممممول الشمممممممركات ع ى األرباذ وتق ل من فر  تعرضمممممممكا 

ل مخا ر، فت  تخفيف سمم سمم ة امجراءات البيروقرا ية وتخفيض 

الرسممممو  الجمركية وتقنين التشممممريعات التي قد تسممممبب عااقاً أما  

ال قوانين البياة والقوانين المتع قة بحقوأ ؛ منشممممممما  الشمممممممركات
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 والنظ  العّمال والحد األدنى من األجور وعمالة األ فال والنسمماء

 الضريبية.

لكّن في الوقت ال ي ب لت في  الدول كل ت ك الجكود و ل ت 

كل ت ك الصمممممعاب التي قد تعوأ عمل الشمممممركات، ل  تعمل ع ى 

مانات وامجراءات التي ت ّؤمن لكا اسمممممممتقرار اتخا  كافة الضممممممم

االقتصممممممممماد وابممات العم ممة المح يممة في الوقممت المم ي تقرر فيمم  

الشممممممركات سممممممحب كافة اسممممممتاماراتكا في ه ر الدولة، فما تقّدم  

 ولةٍ الشممركات من رؤوح أمواٍل ضممخمٍة ل سممتامار في دولٍة بسممك

سكولة وبنفح القوانين والتشريعات، يمكنكا ك لك سحبكا بنفح ال

في سممممياسممممتكا بشممممكٍل عميق إلى التحّرك حيث تكدف الشممممركات 

برؤوح أموالكمما بعيممداً عن المخمما ر، وهو ممما قممد يممدفعكمما إلى 

االنسمممحاب من إحد  الدول إ ا ما شمممعرت بمخا ر تكدد رؤوح 

أموالكا، دون االهتما  لت ك المخا ر التي قد تكدد اقتصمممممماد دولة 

يصمممممممماب اقتصممممممممادها دولٍة قد بالكامل، فرؤوح أموالكا أه  من 

 ال يمكن تخي ّ  تماماً. قياسينكيار في وقٍت باال

تحاول بعض األبواأ المناصمممرة ل سممموأ المحررة من القيود، 

إلقاء تبعات المشممممممك ت االقتصممممممادية واالجتماعية التي تمّر بكا 

ب مدان العمال  الامالمث ع ى ت مك ال رأ غير المنكجيمة التي تتبعكما 

ال رأ التي ال الحكومات في برامج التنمية، أي باختصمممممماٍر ت ك 

التي تصممنعكا وتحرككا الشممركات مال  تتبع نكج السمموأ المحررة

 رنج، واألغرب في تناقض ت ك الدعاو  هو أن أغ ب ق ع الشمم

الممدول التي مممازالممت التنميممة فيكمما تواجمم  العقبممات والعممديممد من 

لدول التي قد  عالجكا حتى اآلن هي أكار ا المشمممممممك ت التي ل  ت

بنك الدولي وصمممممممندوأ النقد الدولي نّف ت كامل اشمممممممترا ات ال
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مة وحل ل حصممممممول ع ى قروٍض تواج  بكا عجز الموازنات العا

ة في برامج التنمية فيكا، وهي أكار  جالعديد من القضممممممممايا العا

اسمممممممتقب ت م يارات الدوالرات من رؤوح األموال الب دان التي 

األجنبية التي ت  اسممممممتامارها عبر أراضمممممميكا، ولكن تظل أزمات 

لعممال  الاممالممث تقبع في  يممل التنميممة، وتعمماني المشمممممممك ت دول ا

واألزمات المتفاقمة، بل والمتزايدة نتيجة ت ك اآلاار التي تخ ّفكا 

الشمممركات ع ى االقتصممماديات المح ية وتفاق  الب الة واسمممتنزاف 

 الاروات والموارد ال بيعية.

ق ة نشير إلى نق ٍة ستمال نق ٍة ألسباب عبودية العمل، وهي ن

راسممخة في ك سمميكات االقتصمماد، ففي الرأسمممالية أصممبم راسممخاً 

أن جني األرباذ يعتمد ع ى الفرأ بين ك فة إنتا  سممممممم عٍة معينة 

وبين سعر مبيعكا، وقد أفضت ت ك القاعدة إلى نشا  الممارسات 

أرباذٍ  اا ٍة  رغبت إحد  الشمممممممركات في جنياالحتكارية، في ا 

جأت إلى ا كارية لمنتجٍ معين في فترةٍ وجيزةٍ ل لممارسممممممممة االحت

يزداد ال  ب ع ي  في األسمممواأ، ويكون بيمكان الشمممركة في ه ر 

الحالة فرض تسممعيرةٍ ل منتجٍ وفق تقديرها، وفي حال قيا  شممركٍة 

ستكون منصبّة ع ى  سة هنا  أخر  بينتا  نفح المنتج، فين المناف

 بما يعني فيالسممممعر ال ي سممممت رذ ب  المنتجات في األسممممواأ، 

النكممايممة أن الربم ال يعتمممد فق  ع ى  لممك السمممممممعر المم ي يممدفعم  

المسممتك ك مقابل السمم عة، بل من ضممب  تكاليف إنتا  ه ر السمم عة 

والتي تتماممل في: ضمممممممب  تك فممة المواد األوليممة واآلالت وأجر 

العممالمة والنقمل والتوزيع، وع يم  فمين الشمممممممركمات تسمممممممعى إلى 

ووسمممي ٍة ممكنة، وك لك  الحصمممول ع ى المواد األولية بأقل تك فةٍ 

فكي تحتا  إلى شممممراء األيدي العام ة ودمجكا مع وسمممماال األمر 



 
72 

 

بل التي  فيّن إحد  السممممممم ي   كا دفع ، وع  قل أجٍر يمكن بأ تا   امن

تتبعكا الشمممممممركات ل حتفاظ بمسمممممممتو  جني األرباذ المرتفع هو 

ممكن، أو من  زيمادة قيممة األيمدي العمام مة لكن مع دفع أقمل أجرٍ 

ه  ع ى األيدي العام ة لتنتج أكبر كميٍّة من السمم ع في خ ل الضمم

 نفح عدد ساعات العمل ال ي قد يعمل في  عدد أكبر من العّمال.

ّال النق ة  ية يم مال لة في مسممممممممار الرأسممممممم إ ن إّن دور العما

المركزية والحاسمة التي تحصل بواس تكا الشركات ع ى الربم 

ااماً البتكار أساليب المستكدف، وهو األمر ال ي يدفع الشركات د

ووسممممماال ل حصمممممول ع ى أكبر عدد من األيدي العام ة في مقابل 

لٍة متدنية  أقل دفع أقل أجر، فما ً يمكن ج ب أو اسمممممممتيراد عما

أو اسمممممتخدا  العمال المرتكنون األجر من دول نامية أو مكّمشمممممٍة 

يٍن وراور  يٍن أو تسمممديداً لدل أحد أفراد العاا ة، ك لك  عنضمممماناً لدل

يمكن استه ل منا ق النزاعات المس ّحة في الحصول ع ى أيدي 

عمل بالمحاصممممممميل الزراعية عام ة متدنية األجور في المناج  وال

االقتصممادية، وأحياناً تعمل الشممركات ع ى نقل الوحدات امنتاجية 

" إلى منابع العمالة الرخيصممممة في المنا ق الكامشممممية من العال ، 

حقيق التنميممة االقتصممممممممماديممة عبر والتي ارتب ممت حكوممماتكمما بت

التصممممنيع، ع ى سممممبيل الماال؛ من أجل تسممممكيل إنشمممماء مصممممانع 

يا وماليزيا  ندونسممممممم قامت حكومات إ كا، أ تجميع ع ى أراضمممممممي

وغواتيماال ومكسممممممميكو وغيرها منا ق تجارة حرة يسممممممممم فيكا 

ل شمممركات الكبر  أن تنتج سممم عة مجّمعة مال األلبسمممة المفصممم ة 

نية وغيرها، دون أن تدفع أية رسمممو  إنتا  وق ع الهيار املكترو

جمارك ولكن بشر  أن ال تبيع ه ر الشركات أي من منتجاتكا أو 

داخل الدولة التي يت  فيكا التجميع، مقابل  لك وافقت الشمممممممركات 
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المتعددة الجنسممميات مال نايك ع ى تشمممهيل عّمال مح يين من ه ر 

شّك ت النساء العا  ت والقاصرات  و ،الدول في ت ك المصانع"

أكبر نسبٍة من األيدي العام ة التي تعمل لصالم مصانع التجميع، 

ونظراً لعد  قانونية عمل النسممممممماء والقاصمممممممرات واأل فال، فيّن 

المصمممممممممانع التجميعيممة غير م زمممٍة أن تممدفع لكؤالء ما ممما تممدفع 

 ل رجال، وع ى نفح المنوال فين الشممممممركات متعددة الجنسمممممميات

تدفع  قد  ما  فدين ما  نب والوا ّمال األجا تدفع ل ع بأن  غير م زمٍة 

 ل عمال المح يين.

  

 العبودية إنتاج هيكلة اقتصاد، أم إعادةـ 2

ي واحدةٍ من أكار صمممممور الرأسممممممالية بشممممماعٍة خ ل القرن ف

" إعادة الكيك ة" فع الدول إلى ما سمممممممّميالعشمممممممرين تماّ ت في د

، الدولة من أصمممممول إنتاجية أو خدميةالمعتمد ع ى بيع ما تمت ك  

وهو ما أفضممممممى بعد سمممممم سمممممم ٍة من امجراءات الحكومية لخفض 

ي ت  ضب  تكاليف العجز في الموازنة العامة إلى ت ك المرح ة الت

  األزمات المالية التي قد تتعرض لكا األنشمممممم ة العمل فيكا لت ء

وهو وتؤار بشمكٍل واضممٍ ع ى تدني معدل االسمتك ك،  امنتاجية

ما قد يعّرض ت ك األرباذ ال اا ة ل شمممممركات ل كبو  عن المعّدل 

  .ه59)المرغوب في 

ت مسممتويات األجور الرخيصممة عنصممراً ل منافسممة وقد أصممبح 

في األسمممواأ العالمية وعنصمممراً جا باً ل سمممتامارات األجنبية في 

وهو ما جعل أسمممممممواأ رأح المال امنتاجي ب دان العال  الاالث، 

متوقّفة فق  ع ى الشممممراء المباشممممر أو غير المباشممممر لقّوة ليسممممت 

و نية إلى العمل المح ية، بل تحّرك األمر من سممممممموأ العمل ال
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أسمممواٍأ أخر  خارجية، حيث قد أدت برامج التكيف الكيك ي إلى 

جور بشممكٍل عا  نتيجة فرض نظاٍ  حدوث انكماٍش م حوٍظ في األ

ض الوقت، والمعاش جديد لسمممممموأ العمل المعتمد ع ى العمل لبع

وهو ما أد  المبّكر، وحدوث تخفيضممممممممات جبريٍة ع ى امجور، 

جموعات العمرية األصمممممممهر سمممممممناً إلى نقل عبء الب الة إلى الم

نكااياً عن سموأ العمل وهو ما أد  بدورر  اقد ت  اسمتبعاده والتي

 إلى توج  الفاات العمرية األصهر سناً لألسواأ الخارجية.

الدخول االقتصادية لت ك الفاة المصابة أصً  وفي ظّل انعدا   

غالباً ما ي جأ هؤالء ل شممممباب إلى ااق الب الة والب الة المقنّعة، بع

كسمممممممر حصمممممممار القوانين المنّظمة ل عمل في الدول األجنبية، إّما 

بممالتحممايممل ع ى ت ممك ال واام امداريممة، أو عبر ال جوء إلى وك ء 

جرة غير الشمممرعية إلى دولٍة مح يين ودوليين لمسممماندتك  ع ى الك

أجنبية ربما تتوافر فيكا مصادر كسب الرزأ بشكٍل أكار م امة 

 ل موحات ت ك الفاة.

بالضمممممممرورة أن و  ن  ليح  عام ة التي معظ  برغ  أ األيدي ال

تسمممممممعى إلى الكجرة تنتمي إلى ال بقات متدنية الفقر في ب دانك ، 

ن حيث الناتج المح ي إال أنكا في الهالب تأتي من أفقر الب دان م

ً مما تت  مب عم يمة الكجرة توافر امجممالي ل فرد الواحمد،  وغمالبما

 ً ل ا فيّن ضممممحايا االتجار ليح لديك   ،ه60)رصمممميداً مالياً واجتماعيا

إمكانية الوصممممول إلى مال ه ا الرصمممميد ومن ا  يقعون فريسممممة 

ار البشمممممممر المم ين يسمممممممته ون فقره   جممماعممات أو أفراد من تجممّ

تضممعافاً من غيره ، غير ألنك  يماّ ون الفاة األكار اسمموحاجاتك  

أن  ال يمكن اعتبار الفقر هو السمممممممبب الرايح لوقوع المكاجرين 

فريسمممممممةً ل تجار، فكناك عوامل أخر  متضمممممممافرة مال التمييز 
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، ففي تدفع باألفراد ل شممممممروع في الكجرة لة التيوالفسمممممماد والب ا

اً ت ك المنا ق التي ل  غرب أفريقيا فين مصادر االتجار هي غالب

تسمممممممتفد من التنمية والتي ينشمممممممأ فيكا دااماً ما يسممممممممى بالكجرة 

ل نتقال إلى الموسممممممية، كما في شممممممال غانا ال ين يضممممم رون 

المنا ق الحضممرية ل بحث عن العمل، وكايراً ما تتعرض النسمماء 

والفتيات ل سممممممته ل، وفي نيجيريا ينتمي معظ  الضممممممحايا وفقاً 

اً واقتصمممممماديا، ل الدولية إلى ال بقات األدنى اجتماعيلمنظمة العم

وينحدر العديد منك  من أسممٍر كبيرة العدد، وهو ما جعل معظمك  

ل  يتحصمممممممل ع ى قدٍر من التع ي ، وفي دراسمممممممٍة دعمتكا منظمة 

 11األم  المتحدة لرعاية ال فولة تناولت االتجار باأل فال في 

يضاً أن االتجار يستشري والية في جنوب نجيريا كانت النتيجة أ

 ه.61)متو ن رحيث الفق

مل   عا قاا  ع ى الجنح أو األصممممممممل اماني  ويمال التمييز ال

فقد تبيّن حاس  أخر في وقوع األشخا  فريسة ل تجار بالبشر، 

بشممممأن المكاجرين العاادين في شممممرأ وجنوب شممممرأ أوروبا أن 

في حين ن الرجال، مغالبية المكاجرين الناجحين في العودة ه  

ن يقعن فريسممممة تشممممّكل النسمممماء نسممممبة ضمممماي ةً مما يعني أن أغ بك

وقد أشمممممار ضمممممحايا ن من العودة ألو انك ، االسمممممتعباد وال يتمك

عم يات االتجار من الرجال والنسمممممممماء إلى أن عبودية الدين قد 

منعتك  من ق ع ع قة العمل، ومع  لك هنالك عدد من النسممممممماء 

نف الفع ي أو التكممديممد بممالعنف أكبر من الرجممال يتحممدان عن الع

ح ال ي يمنعكن من المهادرة، ضممد أسممرتك  بوصممف  السممبب الراي

الرجال فين أكار ما يخشون هو إب   الس  ات عنك ، وع ي   أّما
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يبممدو أن الخرو  من  وأ العمممل الجبري محفوف بممالمخمما ر 

 بالنسبة ل مرأة أكار مما هو بالنسبة ل رجل.

النسمممممممماء  كاروف التي كانت تعيش فيويعود  لك إلى ت ك الظ 

إلى قبل الكجرة؛ من حيث المسمممممممكن والمأكل، وحيث تضممممممم ر 

الكجرة لتحسمممممين ظروف األسمممممرة، وألن معظمكن ل  يسمممممت عن 

مواصمم ة أو االلتحاأ بالتع ي ، فينّكن غالباً ما يسممت عن الحصممول 

 ع ى مع وماٍت س يمة بشأن الكجرة وحقوأ عم كن. 

تكون عم يات الزوا  القسري التي تقع وفي حاالٍت أخر  قد  

 الفتيات في عبوديتكا دافعاً أخر ل كجرة، خاصة إ ا وقعت فريسة

ل سته ل الجنسي من قبل الزو ، بل وقد تكون الكجرة الداخ ية 

تي يتعرض لكا األ فال والقاصرات سبباً ل عمل الجبري خاصة ال

أون ل كجرة المم ين قممد ال يتمكنون ل كجرة إلى دولممٍة أخر  في جمم

الداخ ية، وهو ما يُعرف بالكجرة الموسممممية ما ما يحدث في غانا 

وقمممد تجبر الفتيمممات التي تتعرض لموسممممممم  الجفممماف كمممل عممما ، 

القاصممرات والنسمماء ع ى التنازل عّما يكسممبن ويجبرن ع ى تقدي  

خدمات جنسمممممية إلى أصمممممحاب المتاجر ال ين يوفرون لكّن مكاناً 

الفتيات يواجكن مصممممممماعب أخر   ل مبيت، وهو ما يجعل هؤالء

 ل ندما  في مجتمعاتكن إ ا كّن حوامل.

يمتنع الضمممممممحايا عن امب   عن وفي ظّل كل ت ك الكوارث  

ت ك الممارسممات الجبرية واالسممته ل ال ي يتعرضممون ل  خشممية 

ال رد من الب دان وفقدان أي مكاسممممممب يرون أنكا تحقق لك  قدراً 

  في األصممممممممل قمد خمالفوا قوانين الممال، وألنك  يعرفون أنكمن 

ن معظ  تشممممممريعات مناهضممممممة الكجرة إلى ت ك الب دان، وحيث أ
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ال   ى االسته ل الجنسي فيّن الضحيةلت قاصرة عزاااالتجار م

 ي.تت قى عموماً أي حماية من االسته ل في إ ار العمل الجبر

لقممد وصمممممممف تقرير العمممل الجبري االتجممار بمماألشمممممممخمما   

لعولمممة، الجبري بممأنمم  " الجممانممب المظ  " من األغراض العمممل 

فالعمل الجبري المقترن باالتجار يماّل واحداً من جوانب الفشمممممل 

ال ريع الفاضمممممحة في أسمممممواأ العمل بل حتى في سمممممداد امدارة 

عالمياً تصدياً الحتياجات أكار الناح استضعافاً وأق ك  حماية في 

 اتكا ليسمممممت مشمممممك ة عال  اليو ، ومع أّن ظاهرة االتجار في حّد 

فيّن آليات ه ا االتجار اليو  تفرض تحديات جديدة  جديدة بتاتاً 

 هامة أما  المجتمع العالمي.

إّن العّمال المرتكنون بالدين يتعرضمممممممون من حيٍن آلخر إلى  

امكرار في مخت ف الصمممممممنمماعممات تبعمماً ألسممممممممماليممب مخت فممة من 

ين ال االسمممممممتهراأ في الدين،  لك أن بعض أصمممممممحاب العمل ال 

جدون في  لك فرصممممممممةً السمممممممته ل ه ا  ع أخ قيزوا لديك  ي

الرخيصمممممة والمسمممممتضمممممعفة، وال يعّد  المصمممممدر من اليد العام ة

االرتكان بالدين قاصراً ع ى الب دان النامية فحسب، بل إن العمال 

المرتكنون بممالممدين يقعون فريسمممممممممة العمممل الجبري في الب ممدان 

ت الناشاة في شرأ آسيا وفي بعض االقتصادياالصناعية ك لك، 

يتعرضممممون لنفح المشممممك ت، حيث يسممممعى أصممممحاب العمل في 

أكبر عدد من العمالة أسواأ الق اع الخا  الناشاة إلى استه ل 

الرخيصمممة وغير المحمية في غالب الوقت، حيث يخضمممع معظ  

الموردين إلى ضمممممهوٍ  من الشمممممركات العالمية لتخفيض تكاليف 

وهو ما يصمميب الموردين بأزماٍت مالية نتيجة النخفاض امنتا ، 

أسمممممممعار المنتجات بالمقابل، ل ا يضممممممم رون إلى تخيض تكاليف 
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ّكنك  من مواصمممم ة األيدي العام ة أم ً في تحقيق نسممممبة أرباذٍ تم

نشممممممما ك  امنتاجي بدالً من الوقوع في فّخ امف ح، ومن جانب 

ن لتوفير العّمال آخر يماح الموردين ضمممممهوضممممماً ع ى المتعاقدي

بتك فة منخفضٍة لدرجة يزيد معكا احتمال استخدا  وساال امكرار 

ففي بري ممانيمما قمما  أحممد المتعمماقممدين بتزويممد واالبتزاز والتكممديممد، 

االً من جنوب أفريقيمما إلى شمممممممركممٍة لته يف الفمماككممة وكممانممت  عمممّ

الشمممممممركمة بمدورهما تقو  بتوريمد الفماككمة لكبر  شمممممممبكمات البيع 

ما جعل الشممركة تدفع أجراً متدنياً وضمماي ً ل هاية  بالتجزاة، وهو

 لمجرد ته ية التكاليف لد  أي متعاقد في اليد العام ة.

وفي العديد من الب دان رافق ه ا الضمممممه  ع ى التكاليف    

اتجاهان آخران أفضممممممميا إلى العمل الجبري هما؛ زيادة العرض 

العمل،  من حيث العّمال المكاجرون وإلهاء الضممواب  في أسممواأ

األمر الممم ي ي مح الحمممدود القمممااممممة بين االقتصمممممممممماد المنظ  

ال المكمماجرون أكار  واالقتصممممممممماد غير المنظ ، وقممد يكون العمممّ

ك  وأفراد أسمممرتك  ال نو لك ألعرضمممةً ألوضممماع العمل الجبري 

مصممممممم حة لك  في امب   عن ه ر األوضممممممماع لد  السممممممم  ات، 

فيّن الضمممممممهو  القوية التي فة إلى  لك  هاء  بامضمممممممما بيل نادي  ت

الضممممواب  في أسممممواأ العمل وبتحجي  خدمات التفتيش في مجال 

غير المسممممّج ة التي يمكنكا  مل ربّما مّكنت من انتشممممار الوكالةالع

 أن تزاول أنش تكا خار  ن اأ أي مراقبٍة من جانب الحكومات.

الهريب في ظّل  لك االنتكاك الصممارخ ل حقوأ امنسممانية من  

وتعّرض قبل الشمممممركات وأصمممممحاب منشمممممآت امنتا  الصمممممهيرة 

ال ل عمممل الجبري أن هنمماك من يممدعو إلى املهمماء  م يين العمممّ

التدريجي ل قوانين المنّظمة ل عمل بحّجة إتاحة فرصمممة لألنسمممياب 
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ا يدعو ل سممممخرية والمرونة في آلية سممممير أسممممواأ العمل، وهو م

حيث أن التحرر من ه ر القوانين وعد  التنفي  الصار  لكا هو ما 

فالعمل الجبري أفضممى إلى أسمموأ أشممكال الخ ل في سمموأ العمل، 

يعتبر بماابة تجسمممميداً عم ياً ل خ ل الحادث في سمممموأ العمل نظراً 

عد  ت بيق الشمممممممرو  الرايسممممممممة التي ينبهي أن تتوفر في  ت ك ل

تتمال في حرية العّمال في ممارسممممممة االختيار  األسممممممواأ، والتي

ٍف مقابل ما يقومون ب  من وفي الحصمممممممول ع ى أجٍر عادٍل وكا

أعمال، ففي الوقت ال ي تضممممممه  الشممممممركات ع ى الدول التخا  

كافة امجراءات وسّن التشريعات لضمان حقوأ الم كية، فين  يت  

جٍر تيار والحصمممممول ع ى أفي االخالتهاضمممممي عن حقوأ العّمال 

عادل وكاف، وال تكت  الدول الصممممممناعية الكبر  كايراً بالحوافز 

التي تسمممممممتكدف تحقيق عولمة خالية من العمل الجبري، وربما 

يماّل المسمممتك كين أهمية في ه ا المسمممار، حيث بيمكانك  الم البة 

المنتجممات التي يسمممممممتك كونكمما،  ت ممك مامملبمعممايير عمممٍل أرقى 

ء المنتجات التي تُنتج في ظل وبيمكانك  ك لك التوقّف عن شمممممممرا

تعمل الشممممركات ي واالسممممتعباد، وبرغ  أن كايراً ما العمل الجبر

كور، لكن مالمع ومات المتع ّقة بس سة امنتا  عن الجع ى إخفاء 

بيمكان هؤالء المسمممممممتك كين الحصمممممممول ع ى مع وماٍت بشممممممممأن 

 .ه62)الظروف التي تنتج في  الس ع التي يستك كونكا
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 الثالثالفصل 

 

 ؛العبودية

 الضحايا والمآسي المتعددة

 

 

 عمل برائحة الموتـ 1

بعد أفظع االنتكاكات التي  الت معايير الصممممممحة وسمممممم مة  

المباني والتي أدت إلى حوادث مميتة، مال حادث انكيار مصممممنع 

ال ي أود  بحياة أكار  2013رانا ب زا في بنه ديش في عا  

، زاد االهتما  بتشممديد ه63)الم بحعامل في صممناعة  1100 من

انتكاكات حقوأ امنسمممان بما فيكا  مسممماءلة الدول والشمممركات عن

 .ه64)حقوأ العمل في القيمة العالمية أو س سل التوريد

ل  تكن حاداة مصممممنع رانا ب زا األولى من نوعكا فع ى مدار 

عقوٍد تتسممممممبب سمممممموء األوضمممممماع في بياة العمل وانتكاك معايير 

الصممممممحة والسمممممم مة وإهمال الحكومات ل نشمممممما ات الرقابية في 

ال في المنماج ،  الكاير من الكوارث التي أدوت بحيماة آالف العممّ

صمممممول ع ى أع ى فكّل ما يكّ  الشمممممركات هو حرصمممممكا ع ى الح

نسبٍة من األرباذ حتى وإن ظّل هؤالء العّمال يعم ون في المناج  
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كمانمت حمادامة منج   2010بمأدواٍت بمداايمٍة ومتكمالكمٍة، ففي عما  

كا عّمال منج   مأسمممممممماوية التي تعّرض ل تشمممممممي ي أحد األما ة ال

عام ً بعد حصمممممماره  داخل  33يوماً ت  إنقا   77النحاح، فبعد 

شممممال تشمممي ي في عم يٍة اسمممتهرقت وقتاً  وي ً منج  النحاح في 

واتسممممممت باماارة امع مية والعا فية حسمممممب صمممممحيفة هيرالد 

تربيون في الاممامن من نوفمبر من نفح العمما ، األغرب في ت ممك 

الحاداة هو  لك الشمممممممعور ال ي كان ينتاب العّمال، ففي مقاب ٍت 

رانك ين أشار ف El Mercurioمع عّمال المناج  أجرتكا صحيفة

ل ي يب ه من العمر  ية العّمال كانوا  53لوبوح وا ماً:إّن غالب عا

يعتقدون أن شمممركة سمممان إسمممتيبان صممماحبة منج  سمممان خوزي ، 

كانت سمممممممتتركك  لمصممممممميره  هناك في قاع الحفرة العميقة بعد 

ية العّمال يعتقدون بأن الشمممممممركة  انكيار المنج ، وقال" إن غالب

رخ  بالنسممممممبة لكا من القيا  كانت سممممممتتركنا هناك، أن نموت أ

شير إلى أن  سيعود  ساة إال أن لوبوح ي بينقا نا"، وبرغ  ت ك المأ

لمواصممم ة عم   في المنج  من أجل إعالة عاا ت " فالمنج  ل  يكن 

يريد أن يأخ نا، إن  يريدنا أحياًء ألننا لسممممنا الفتيان السممممياين، لقد 

م يين وال كّنا ضمممممممحايا المالكين ال ين يضمممممممعون في جيبوه  ال

 يعيرون أي اهتماٍ  أبداً لمعاناة الفقراء".

ال  إن أغ ممب حمماالت العمممل القسمممممممري التي يتعرض لكمما عمممّ

المناج  في العال ، تجع ك  يعم ون في مناج  تعتبر بماابة مقابٍر 

تحت أعماٍأ سممحيقٍة تحت سمم م األرض، يعمل بكا ماات العّمال 

ة لعد  اهتما  الشمممركة المعرضمممين ل دفن فيكا في أية لحظٍة، نتيج

باشترا ات الس مة التي من شأنكا أن تحافظ ع ى هؤالء العّمال 

أحيممماء في كمممل يوٍ  يمممدخ ون فيممم  إلى المنج ، ويتعرّض هؤالء 
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العّمال ل عمل القسمممري في المناج  نتيجة السمممتفادة الشمممركات من 

ت مممك الفجوات في ت بيق القوانين وغض ال رف عن أعممممال 

الحكومة أو تخا لكا في أحسن األحوال،" فيصبم الرقابة من جكة 

هؤالء العّمال أكار عرضممممةً لممارسممممات العمل القسممممري بسممممبب 

الب الة، الفقر، الجريمة، التمييز، النزاعات المسمممم ّحة، ويتعرض 

المكاجرون ألنواعٍ أكار قسمموةٍ في العمل، ويُعتبر العمل القسممري 

شكٍل بالهٍ تحديدر شكٌل من أشكال االتجار بالبشر، ال ي يصعب ب

وتقييم ، وقد ال يتضممممن نفح الشمممبكات امجرامية المسمممتفيدة من 

المتاجرة بالجنح عبر الحدود الدولية، ولكن قد يتضممممممممن أفراداً 

عون عّماالً ل عبودية ال إرادية ويتراوذ عدده  بين عامل  يُخضممممممه

ال، ربممما عبر العمممل المنزلي القسمممممممري أو  واحممد وماممات العمممّ

 .ه65)"و العمل في المصنع أو في المناج امكراهي أ

تعتبر الصمممممممين من أكبر منتجي الفح  الحجري في العممال ،  

% من 70حيممث تعتمممد عم يممة توليممد ال مماقممة إلى ممما يقرب من 

مراقبممممة الحكومممممة ألعمممممال  نعممممدا مالفح  الحجري، ونتيجممممةً 

الشمممممممركات فين  ال يكاد يمّر عا  دون وقوع كاراٍة تودي بحياة 

عامل  6995لقى ما يقرب من  2009ماات العّمال، ففي عا  

منج  حتفك  في منمماج  متعممددة في الصمممممممين، جراء انفجممارات 

 2010وانكيممارات الممدعممامممات داخممل المنمماج ، وفي بممدايممة عمما  

% مقارنة بعا  103تفاعاً بنسمممممممبة سمممممممج ت حوادث المناج  ار

حالة وفاة، وتشممممير  1630لتسممممجل في الربع األول فق   2009

ألف عممامممل  100من كممل  111منظمممة العمممل الممدوليممة إلى أن 

صممممممميني يموتون سمممممممنوياً جراء الحوادث الصمممممممناعية، مقارنة 

بالواليات المتحدة التي يصمممممل فيكا عدد الحوادث المشمممممابكة إلى 
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بدو ألف عا100لكل  2019 مل، غير أن األمر في الصمممممممين ي

مخت فاً عن  في الواليات المتحدة األمريكية، نظراً ألن ما يقرب 

من نصمممف عّمال المناج  الصمممينيون يعم ون في مناج  صمممهيرة 

تديرها، وبالرغ  من سمممممممعي الحكومة مغ أ العديد من المناج  

كا التي تنعد  فيكا اشممممترا ات السمممم مة ألدنى مسممممتوياتكا، إال أن

سمممرعان ما تعود ل عمل من جديد نتيجة النتشمممار الفسممماد امداري 

 ال ي يسمم بعودة المناج  ل عمل مرة أخر .

وبرغ  انخفاض أعداد من يموتون جراء حوادث المناج  في 

الواليات المتحدة األمريكية مقارنة بالصممممين، إال أن  لك ال يعني 

دة، فمن  انفجار أن المناج  بأفضممممل حاٍل هناك في الواليات المتح

تُجبر الشممركات  2009منج  ويسممت فيرجينيا في إبريل من عا  

ال المنممماج  ع ى امدالء بمع ومممماٍت غير صمممممممحيحمممٍة عن  عممممّ

األوضممماع في المنج  أما  المفتشمممين الفيدراليين، كي ال تقع تحت 

 اا ة القانون وتضمممم ر لدفع غرامات، وهو ما يخفي الكاير عن 

ال المنمماج ، وبرغ  أن الظروف السمممممممياممة التي يعممم ل فيكمما عمممّ

المفتشمممممممون غالباً ما يقومون بزياراٍت مفاجاٍة، إال أن الشمممممممركة 

سمممرعان ما تتخ  تدابيرها بت قين العّمال البيانات التي من شمممأنك  

خ ون إجرءاٍت أكار  ما جعل المفتشمممممممون يت كا، وهو  يدلوا ب أن 

لة صممممرامٍة لمواجكة ت ك المشممممك ة، مال مصممممادرة الكواتف النقا

بمجرد دخولك  شركات المناج ، أو استخدا  سياراٍت غير مميزٍة 

مدارة المناج ، لكن في مقابل ت ك امجراءات، قامت شمممممممركات 

المناج  بيجراءاٍت أخر  مناورة، عبر تنظي  مراكز مراقبة عن 

بُعد، أو اسممممتخدا  األشممممعة تحت الحمراء ل تنبي  بقدو  المفتشممممين 

كمما مراوغممة من أجممل امف ت من لممد  دخولك  أرض المنج ،إن
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العقوبممات التي قممد تُفرض ع ى الشمممممممركممة نتيجممة لعممد  التزامكمما 

 باشترا ات الس مة المكنية في المنج .

إّن األمر في أفريقيا يبدو مخت فاً تماماً عن نظاارر في الدول 

األوروبية، فقد أد  نشمما  شممركات التعدين المفر  إلى اسممتك ك 

الحجري القريب من س م األرض، وبالتالي معظ   بقات الفح  

أصممممممبم من الضممممممروري التنقيب بعيداً ألعماٍأ تصممممممل إلى كي و 

مترين أو أكار في بعض المنممماج ، وهو مممما يعني زيمممادة عمممدد 

  في ظل ظروٍف سمماعات العمل التي يقضمميكا العّمال داخل المنج

اسمممممممتخممدا  أدواٍت بممداايممٍة وق ي ممٍة، ماممل العوااممل  خ رة ل هممايممة و

الزكااب الخشمممممممبية وفي بعض األحيان يت  سمممممممحب العّمال إلى و

خار  المنج  عبر رب ك  بحبٍل ربما قد ينق ع نتيجة تعارر في 

سقو  من مسافٍة مرتفعٍة إلى  الحجارة في قى العامل حتف  جراء ال

شّك ت الحكومة البري انية لجنةً  1842عمق المنج ، وفي عا    

ج ، وقد اكتشممممفت ال جنة أن برلمانية لتقصممممي وضممممع عّمال المنا

ولسمممماعاٍت  وي ٍة،  مزرٍ معظ  عّمال المناج  يعم ون في وضممممعٍ 

ا ال تتجاوز وإن إدارة المناج  تسممممممتأجر فتية صممممممهار ل عمل لديك

سممماعة  12، ويعم ون لوقٍت يصمممل إلى أعماره  العشمممر سمممنوات

يوميممماً، حيمممث يعممممل هؤالء األ فمممال في فتم األبواب واجترار 

 ة بالفح ، وهو ما أد  إلى تعرضمك  ل صمابة في العربات المحمّ 

العمود الفقري وال ي قد يتسبب في تقّوح ظكوره  وه  في سٍن 

  مبكرة.

بة   اامن عشمممممممر، ففي حق ن  القرن ال ل  يخت ف األمر كايراً م

التمييز العنصمممممري في جنوب أفريقيا كان عّمال المناج  السمممممود 

يُجبرون ع ى العمممل في ظروٍف خ رةٍ مقممابممل أجوٍر أقممل بكايٍر 
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مما كان يحصمممل ع يكا زم اك  من العّمال البيض، وبعد نضممماٍل 

ادت حصمممة عّمال اسمممتهرأ سمممنواٍت ضمممد التمييز العنصمممري، ز

المناج  السممممممود في مجال صممممممناعة التعدين بوجٍ  عا ، بفضممممممل 

الضمممهو  التي مارسمممكا العّمال أنفسمممك  ع ى الشمممركات احتجاجاً 

ع ى أوضممممماعك  السمممممياة وتدني أجوره ، بعدما أخ وا يشمممممك ون 

 مجموعاٍت عُرفت فيما بعد بالنقابات.

تمر من إن تكرار حوادث المناج  يشير إلى  لك امهمال المس

نب  جانب الشمممممممركات، وإلى التوا ٍ المسمممممممتمر ك لك من جا

الحكوممات التي ال تضممممممم  ع بمدورهما في أعممال المراقبمة ع ى 

اشمممممممترا ات السممممممم مة واألمان التي يجب توافرها في المناج  

لحماية العّمال من المخا ر التي قد يتعرضمممممون لكا جراء إهمال 

أفضممل السممبل لتكياة الشممركات في اسممتخدا  أدوات حدياة، وتقدي  

مناخٍ جيٍد يسمممممت يع هؤالء العّمال العمل في  بسممممم مة،إّن حوادث 

عا   يا الممتد من   عا  1941المناج  في ترك   2014  وحتى 

نمو جاً صممممممممارخاً ع ى التوا ٍ الفادذ بين الحكومات المتعاقبة 

حاداٍة عن وفاة أكار  13وشمممركات التعدين، حيث أسمممفرت أبرز 

ألف أخرين، فامممانيممة  100ل وإصمممممممممابممة ألف عمماممم 3000من 

حوادث منكا وقعوا فق  خ ل العشمممممر سمممممنوات الماضمممممية، كان 

، ففي إحمممد  المنممماج  2014أكتوبر28أخرهممما مممما حمممدث في 

ت" بمدينة قرمان جنوب قوناي يور"الصمممممممهيرة الواقعة في ب دة 

عممام ً داخممل المنج  نتيجممة النفجممار  18صمممممممر نحو تركيمما، حُ 

ااني من مصممممممممادر الميار الجوفي ة داخل المنج ، وهو الحادث ال

نوع  في غضون أشكٍر ق ي ٍة بعد كاراة منج " سوما" الواقع في 

والية مانيسممممممما غرب الب د والمم وك لشمممممممركة سممممممموما كومور 
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عام ً جراء انفجاٍر  300ايسممم تم ري، وال ي راذ ضمممحيت  نحو 

في أحد محوالت الككرباء، وبرغ  تشمممديد امجراءات والعقوبات 

 ى شركات التعدين، إال أن معظ  المناج  التركية مازالت تفتقر ع

ة لتأمين العام ين إلى الس مة المكنية وإجراءات ال وارئ ال زم

قد ب لت الشمممممممركة المالكة لمنج  كوناي يورت داخل المنج ، و

مرت  حكومة منقا  عّمال المنج  ال ي غلجكوٍد مضنيٍة بمساعدة ال

بحيماة  ر الجوفيمة، وقمد أود  هم ا الحمادثكميماٍت كبيرة من الميما

 عشرات العّمال.

  1992تُعّد كوارث المناج  شممميااً شمممااعاً في تركيا؛ ففي عا  

اً ع ى شمممممممخصممممممم 270أد  انفجار غازي في أحد المناج  لوفاة 

ال الاحتج  2013 األقمممل، وفي نوفمبر من عممما  مامممات من عممممّ

مناج  الفح  ع ى ظروف العمل الصعبة والسياة في منج  سوما 

رغ  خضمممممموع  مجراءات السمممممم مة واألمان والفح  الدوري 

ل  تنق ع حوادث مناج   1941حسمممممب زع  الحكومة، فمن  عا  

حرااق أو انكيممارات في   أو المعممادن، نتيجممة انفجممارات أوالفح

ا اة أالف شخٍ ، فض ً عن التربة لتقضي ع ى حياة أكار من 

أكار من مااة ألف مصمممماب، وقد أشممممار تقرير صممممادر عن هياة 

في الق ممماعمممات  امحصممممممممماء التركيمممة والمتع ق بحوادث العممممل

" تعتبر من أكار المخت فممة، إلى أن "منمماج  المعممادن والحجممارة

  الق اعات التي تشكد حوادث في تركيا.

بالكاير من الحوادث  حافلٌ مقبرة المناج ه )سمجل العمل فيإّن 

ية التي أودت بحياة آالف العّمال الفقراء كارا ع ى مداره عقوٍد  ال

لت ك  موجزة صورة كشفإلى وضعكا أمامنا يؤدي ، ربما  وي ة

 ل عمل القسري في المناج :النكاية المأساوية 
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"، بوالية لياو هونكيكو"سج ت حاداة منج  الفح  الصيني فقد 

، أكبر كاراة بتاريخ 1942 سمممممممنة عتتي وقنينه الصمممممممينية، ال

ً و  549حوادث المنمماج  في العممال ، والتي راذ ضمممممممحيتكمما ألفمما

 ً كما شممكدت ب داناً أخر ، بينكا فرنسمما واليابان، إضممافة  .شممخصمما

عامل  811آالف و 6حاداة مشممممابكة، أودت بحياة 12ل صممممين، 

 .1943منج ، كان أسوأها حاداة المنج  الصيني عا  

المناج  عادةً إلى أسممممممباب عدة، منكا ضممممممه  وترجع كوارث 

كسممممممميد الهاز، وانفجار بفعل غاز المياان، والتسمممممممم  بهاز أول أ

د حاداة منج  سممممممموما بوالية وتع الكربون، وانفجار غبار الفح ،

ل، إلى ماع205وراذ ضمممممممحيتكا  مانيسممممممما التركية، التي وقعت

 :مال األ هان الحوادث التاريخية،

   بنزي"قرب مدينة  "هونكيكو"حاداة منج  فح "

نيسممممانمأبريل  26بوالية لياو نينه الصممممينية، التي وقعت في 

شخصاً، نتيجة اندما   549، وراذ ضحيتكا ألف و 1942

 .غبار الفح  والهاز، وانه أ مدخل المنج 

   آ ارممارح  10في منج  كوريي  لحاداة وقعت

سا، راذ ضحيتكا ألف و1906  99، في منج  ل فح  في فرن

شممخصمماً، واعتبرت ااني أسمموأ كاراة منج  في العال ، والتي 

 .نجمت عن اندفاع النيران من أحد آبار المنج 

  ميتسمممموبيشممممي هوجيو"حاداة منج  فح  وقعت" 

كانون أولمدسممممممممبر  15في جزيرة كيوشمممممممو اليابانية، في 

ً  687، راذ ضحيتكا 1914  .شخصا

  وقعت قرب "الو باي دونه" حاداة منج  الفح ،

أيارممايو  9بوالية شمممممانزي الصمممممينية، في  "داتونه"مدينة 
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 684، نتيجة انفجار غاز المياان، راذ ضمممممممحيتكا 1960

 ً  .شخصا

   9، في اليابان في "ميتسوي ميكي" حاداة منج 

 458، أسمممممممفرت عن مقتل 1963تشمممممممرين اانيمنوفمير 

 .آخرين، جراء انفجار غبار الفح  833إصابة عامل، و

 أكبر كاراة المم كة المتحدة تاراة شمممممكدأكبر ك 

تشمممممرين  14، بوي ز، في "سمممممنهينيد"في حاداة منج  الفح  

ً  439، أودت بحياة 1913أولمأكتوبر   .شخصا

  روديسمم في "" وانكي"سمم سمم ة انفجارات منج" ،

، غير معروفمممة 1972حزيرانميونيو  6بزيمبمممابوي في 

عامل منج  من جنسممممميات  431السمممممبب، وراذ ضمممممحيتكا 

 .مخت فة

   قرب مممممدينممممة  "دوري"حمممماداممممة منج  الفح

أيممارممممايو  28الكنممديممة، في  "تجممار خممانممد" بواليممة"دانبمماد"

عامل  375، حيث أسمممفرت ألسمممنة ال كب عن مقتل 1965

 ً  .منج  حرقا

  بعد عشمممر سمممنوات من حاداة منج  دوري، وقع

 27، في قرب مدينة دانباد " كاسمممممممناال" انفجار في منج  

من  372، تسمممممبب بمصمممممرع 1975كانون أولمديسممممممبر 

 .عمال المنج 

   جنوب يوركشممير، في " أوكح"حاداة منج  فح

، وراذ 1866كممانون أولمديسممممممممبر  12بري ممانيمما، في 

ً 361ضحيتكا   .شخصا
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   حمماداممة انفجممارين في منجمين من منمماج  فح "

ه مممم  كممممانون  6األميركيممممة، والتي وقعممممت في  "مونون

عامل منج   361، وراذ ضمممممحيتكا 1907أولمديسممممممبر 

 .معظمك  من امي اليين

 

 شكوالتة بطعم العبوديةـ 2

بالبحث في جميع مراحل ت ور البشمممممممرية وصممممممموالً إلى ت ك 

 في القرن الحادي والعشمممرين المرح ة المتقدمة ع مياً وتكنولوجيا

والتهير الحاصل في أدوات امنتا  وأارها ع ى الس ع والمنتجات 

ولكن ربما ال نع   كايراً عن نجد منتجاً ليح ل  تاريخ، لن  فيننا

تاريخ نا ه ا ال هالب، ألن نكون مشمممممممهولين بسمممممممعر المنتج  في ال

قدير، أقصمممممممىع ى  و عم  وجودت  ناعة  ت وبتتبع تاريخ صممممممم

االسمممتك ك سمممنجد من بين  صمممفحاٍت تحدانا عن سممم سممم ة التوريد 

خا  من جانب في الحصول ع ى المواد ال التي تمارسكا الشركات

تعتبر  وفي عم ية تصريف المنتجات من جانب أخر، وهي عم ية

 دية الجديدة.العبو في بعض صور المتور  الباب الخ فيبماابة 

الكاكاو لصمممناعة الشمممكوالت  ب أفريقيا يجمع األ فال في غر 

من  ، وتعتبر صممناعة الشممكوالت ونسممتمتع بم اقكا التي نسممتك ككا

بتجارة العبيد حتى  ماالصمممممممناعات التاريخية المرتب ة بشمممممممكٍل 

ل يحديث  و ه66)" الشممموكوالت ؛ التاريخ الكوني"في كتاباليو ، 

مكمة  وشمميّق عن تاريخ الشممكوالت  التي تحّولت إلى سمم عٍة غ ااية

ل موا ن األوروبي واألمريكي، لكّن المؤلفيلن ال يشيران بوضوٍذ 

أمريكا والقاد  الضممخ  المتدفق ع ى أوروبا وإلى حج  االسممتيراد 

ل المرتبممة األولى في امنتمما   من قممارة أفريقيمما التي كممانممت تماممّ
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ماّل إنتا  الشمممممكوالت  ألوروبا حيث قد األ  سمممممي،  عبرالمتدفق 

ضمممن العديد من الموارد االقتصممادية المشممحونة من مكماً  مورداً 

ت ك السممممممم عة، حتى أفريقيا، حيث كان العبيد يما ون محور إنتا  

إن شخصية الزنجي قد تحّولت إلى رمٍز في بعض األوقات لت ك 

عة فظكرت كايراً ع ى عُ مب الشمممممممكوالتة المنتجمة في  الصمممممممنما

كان البرتهاليون يدفعون ببعض العبيد  ، ومن جانٍب أخرأوروبا

ل عمل في مزارع الكاكاو بشمممكٍل قسمممري، سمممواء داخل أفريقيا أو 

 .هناك في األرض الجديدة

وبرغ  ازدهار تجارة الكاكاو لعقوٍد  وي ٍة نتيجة توفّر المنتج 

شكوالتة بأزمة في بري انيا  سعاٍر رخيصٍة، أصيبت صناعة ال بأ

بعد أن قا  الصمممممحفي هنري وود نيفينسمممممون بنشمممممر  1905عا  

واتك  تحقيق عن ممارسمممممة الرأ في سممممماوتومي وأنجوال وغانا، 

وقتاٍ  وبشممكٍل ع ني بالمشمماركة في روا  جريمة  وريشممركة كاد

  سممعى إانان من أعضمماء الكونجرح 2001العبودية، وفي عا  

األمريكي لمعالجة قضممممممية العبودية وعمل األ فال في صممممممناعة 

الكاكاو في أفريقيا بكدف صمممممممياغة شمممممممكادةٍ خالية من العبودية 

 -ل شمممممممكوالتة، وع ى إار جكودهما ت  إ  أ بروتكول هاركين

أنجل ال ي هدف إلى ت وير صمممناعة الشمممكوالتة وت بيق  وعي 

بشكٍل مشترك، إال أن شركات الشكوالتة العالمية بمعايير مقبولة 

قمد أخفقمت في تحقيق أهمداف البرتوكول منم  أع نم  وحتى عما  

، وهو ما دفع المنتد  الدولي لحقوأ العّمال لرفع دعاو  2005

 في صناعة الشكوالتة. قضااية ضد أكبر ا ث شركات عالمية

المزارعون  إنكا شممممممموكوالتة ب ع  االسمممممممتعباد، حيث يمّال

الح قة األضممممممعف في سمممممم سمممممم ة زراعة  راالفقراء في كوت ديفو
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وحصمممماد الكاكاو ال ي تقو  ع ي  صممممناعة منتجات الشمممموكوالتة 

الفاخرة في أوروبا وأمريكا، ويعمل بت ك الصناعة أكار من ا اة 

من م يون  فل يضمممممممّ رون ل عمل في  م يين عامل، وما يقرب

زراعة الكاكاو لتوفير االحتياجات األسمممماسممممية ألسممممره  في ظّل 

ٍد أجوٍر ضمممممممعيفممة ل هممايممة وغيمماٍب تمما  لحقوقك ، وان عممداٍ  متعمممّ

ل شمممترا ات الصمممحية، وفي حين تدر سممموأ الشمممكوالتة حوالي 

م يار دوالر سممممنوياً، ال يحصممممل فقراء المزارعين سممممو   110

رباذ ما يزرعون بأيديك  ويصممدر لمصمم حة شممركات ع ى فُتات أ

كبر  تقو  ببيع محاصمممميل الكاكاو في صممممورتكا الخا  بم يارات 

 .ه67)الدوالرات

تا  مال يو عال  كوت دإن جات ال يا كاو ا ث احت كا يفوار من ال

بدو حّبات  كاو، ت كا عالمي ع ى ال يد ال  ب ال سمممممممنوياً، ومع تزا

امينةً جداً لكبار مصمممممنّعي الكاكاو الخاصمممممة بالمزارعين الفقراء 

الشممممكوالتة في أوروبا وأمريكا، لكّن قيمة ه ر الحبيبات تراجعت 

كايراً رغ   لك بسممممبب مشمممماكل تتع ق بزيادة التضممممخ  في كوت 

 35، ال ي يعيش فيكا ع ى زراعة الكاكاو ما يقرب من ديفوار

م يون إيفواري، وبرغ  ارتفاع امن ه ر المحاصمممميل إال أن دخل 

 80سمممممنوياً أي ما يقرب من  دوالر1000ك  ال يتجاوز الفرد من

دوالر شمممممكرياً فق ، وهو األمر ال ي يكشمممممف حج  التناقض بين 

بين مسممممممتو  دخل العام ين بزراعتكا، محاصمممممميل امينة ل هاية و

وهو ما يجعل المزراعين الفقراء الح قة األضممممعف في سمممم سمممم ة 

كوالتة امنتا  الخاصمممممممة بتحويل حبيبات الكاكاو إلى لوذ الشممممممم

والتي تتضمممن دورة متعاقبة من التجار والمصممدرين والوسمم اء 
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 وم ك المصممانع وعمالكا ال ين يسممت يعون الم البة بحقوقك  في

 .األرباذ تقاس 

بامضافة إلى أوضاع المزراعين، هو حالة هؤالء  لكّن األسوأ

األ فال ال ين يضمممممم رون ل عمل في مزارع الكاكاو ل مشمممممماركة 

لمسمماعدة األسممرة ع ى المعيشممة، وهو ما يعني أن ما بدخٍل بسمميٍ  

يقرب من م يون  فل إيفواري ال يسمممممممت يعون ال هاب ل مدارح 

أو حتى ت قى الحممد األدنى من التع ي  الم ا ، ففي الوقممت المم ي 

او ي هب غيره  يقضون في  وقتاً  وي ً ومرهقاً في مزارع الكاك

في أوروبممما  تكممماالفترة العمريمممة  انفح من األ فمممال ممن في 

لت قي تع يمك  بالمدارح وه  يحم ون في حقاابك  ألواذ  وأمريكا

التي يتمتعون بتمم ّوقكمما، والتي قممد سممممممممماه  أقرانك   الشمممممممكوالتممة

برغ  أنك  ل  يسممممممبق لك  كايراً ت ّوأ اميفواريين في صممممممناعتكا 

 الكاكاو إلى ألواذ شكوالتة. حبوبناتج عرقك  بعدما تحّولت 

عض الشمممركات العالمية مال نسمممت   لتمويل ورغ  محاوالت ب

عدد من المدارح ضممممن برنامج مسممماعدات األ فال في محاولٍة 

لتسمممممممكيممل التحمماأ األ فممال العممام ين بممالمزارع ل مممدارح، لكنّكمما 

محاوالٍت تتعرض ل فشمممل، في ظّل عد  توجي  االهتما  لتحسمممين 

بأ فالكا ل عمل في مزارع مسمممممتو  معيشمممممة األسمممممرة التي تدفع 

كاكاو، حيث مازالت الشممركات ال تعترف بمسمماوليتكا في تردي ال

األوضاع المعيشية ل مزارعين، وتنظر إلى مشك ة عمالة األ فال 

ع ى أنكا مشممممك ة الجميع، وليسممممت مسمممماولية الشممممركات وحدها، 

واألغرب أن معظ  المدارح التي فتحتكا شمركة نسمت   وكارجيل 

لأل فممال، أي أنكمما  تركز في منمماهجكمما ع ى تع ي  زراعي م ا 

مدارح تُعّد األ فال ليتحولوا في المسمممممممتقبل لمزارعين يجيدون 
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إنتا  محاصمميل الكاكاو لصممالم الشممركات بجودةٍ مرتفعٍة، أي أن 

الهرض ليح منصباً ع ى المساهمة في تحسين ظروف األ فال 

  من أجل المستقبل.

" كبر  الشممممركات اله ااية األمريكية " كارجيلشممممركةتمال و

% من حبوب 20في توريد الكاكاو، حيث تشمممتري ما يقرب من 

، وتقو  ه ر الشمممممممركة ارالكاكاو التي يت  زراعتكا في كوت ديفو

صورتكا الخا  ل شركات األمريكية التي يت  بتصدير الحبوب في 

تقو  كا إلى زبدة أو مسحوأ، ا  ي تسيي كا لتصبم زيتاً أو يت  تحو

وهي المرح ة التي ببيعكا إلى المصممممانع لتحوي كا إلى شممممكوالتة، 

يكتسممب فيكا الكاكاو قيمةً مضممافةً تزيد من سممعرر، وهي المرح ة 

تا  التي ال يتقاسمم   اتكا التي يفقد المزارع أهميّت  في سمم سمم ة امن

فيكا األرباذ، وبرغ  ما تحقق  تجارة الكاكاو من أرباذٍ ضممممممخمٍة 

ات غير معنيةً بظروف المزارعين أو المصممممممانع إال أن الشممممممرك

التي أصمممممبحت متكالكة ومع  لك ال يتوقف العمل فيكا ع ى مدار 

 الساعة.

كل ه ا يحدث والمسممممممتك كون غاف ون عن ه ر الحقااق، " إن 

فمنظومة السممممممموأ التي تشمممممممب  متاهٍة معقدة من المرايا والدخان 

كدح ع ى  كازية في حين تت تداول االنت جارة وال عة الت تخفي  بي

رفوف األسمممممممواأ التجارية الهربية مواد أنتجكا أناح في الب دان 

ن قيمتكا، لو اختار النامية ممن كسمممممممبوا جزءاً ضممممممميا ً ل هاية م

المستك كون يوماً التفكير في ه ا الشأن ف ربما ستصدمك  معرفة 

الجكات التي تحصمممممل ع ى معظ  األرباذ الناجمة عن شمممممرااك  

 .ه68)"البقالة كل يو 
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عة   وما ما أشمممممممرنا فين كبر  الشمممممممركات العالمية المصمممممممنّ

أنك  قد ت سممنوياً، غير ال شممكوالتة والقكوة يجنون م يين الدوالر

يتعرضممون لخسمماار فادحٍة إ ا ما تّ  الكشممف عن اسممتعباد العّمال 

: ه69)ل ال ين يعم ون في مزارع الكاكاوالنسممماء واأل فاخاصمممة و

فبعد مرور عشممممر سممممنوات ع ى تعّكد كبار صممممنّاع الشمممميكوالت  

بالمسمممممممما كاو  كا مت بعضوال قا لة األ فال   عدة ع ى وقف عما

باس  " تحالف الـممممممممـ  تالمنظمات غير الحكومية بشّن حم ة عرف

)وهو تحالف دولي غير رسممممممممي مّؤلف من كبر  منظمات 10

دامةه لم البة الدول المجتمع المدني العام ة في الشمميكوالت  المسممت

دة ل  قيا  بدورها من خ ل إجبار الشممممركات ل خضمممموع المسممممتوره

وخاصة أن ه ر الشركات  لتفتيش مستقل ع ى عم ياتكا امنتاجية،

وهو اتفاأ دولي يكدف إلى إينهيل) -ت تز  ببروتوكول هاركن ل 

وضع حدّ لعمالة األ فال في إنتا  الكاكاو ويشار إلي  ببروتوكول 

من قبل  2001سمممممممبتمبر 19الكاكاوه وال ي ت  التوقيع ع ي  في 

امانه شممممركات كبر  منتا  الشمممميكوالت  من ضمممممنكا مجموعتي 

ه وباري كاليبو، وقد هدف بروتوكول الكاكاو Nestleنيسمممممممت  )

فال في ق اعي الكاكاو القضمماء ع ى أسمموأ أشممكال عمالة األ إلى 

في غانا وسمممممممماحل العا ، والمتما ة بامتجار باأل فال أو أعمال 

الُسخرة، وقد وافقت الشركات  ات الع قة باألخ  ع ى توسيع 

ل كمماكمماو، ولكن  برامج منع عمممالممة األ فممال في الممدول المنتجممة

وحسب ف ورينا دوب ر من منظمة " إع ن برن" السويسرية غير 

الحكومية التي تشممممممممارك في ه ر الحم ة أيضمممممممماً، فيّن نتااج ه ر 

البرامج ل  تكن كافية، وتستشكد دوب ر بتقرير صادر عن جامعة 

في مممدينممة نيوأورلينز بواليممة لويزيممانمما األمريكيممةه لعمما  ) تولين
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لقيا  ب  من قبل الحكومة األمريكية لمتابعة التقد  كُ ّفت با 2011

الُمحَرز في البروتوكول، وقد وجد التقرير أن الشمممممركات المعنية 

ل  تُنفّ  األهداف السممممممتة الواردة في البروتوكول بشممممممكل ُمرٍض. 

% من 60ويمال الجزء الهربي ل قارة امفريقية مصمممممممدراً لنحو 

الجزء األكبر لك ر الحبوب امنتا  العالمي ل كاكاو، ويت  حصمممماد 

كالية فيما يتع ّق  في سمممممممماحل العا ، التي تعتبر دولة  ات إشممممممم

بانتكاكات عمالة األ فال تحديداً، ويقّدر تقرير جامعة تولين بأن 

عاماًه ممن يعم ون في  15تحت سن ) م يون  فل18هناك نحو 

 صناعة الكاكاو في ساحل العا  وغانا.

المنظمات الدولية التي تسمممممماه  في ت  يف  لك الوج   وهاهي

القبيم ل سمممته ل الممنكج ال ي تمارسممم  الشمممركات فمن جكتكا، 

قالت كونسمممممتانح توماح، الُمتحداة بيسممممم  برنامج منظمة العمل 

:"ه ا االتفاأ التاريخي َمبني 2011الدولية بداية شممممكر سممممبتمبر 

مال ة األ فال في ق اع ع ى فكمنا الواضمممممممم ل تحّدي العالمي لعَ

الزراعة"، غير أن منظمة إع ن برن قد انتقدت  لك التصمممممريم 

وأع نت من ناحيتكا بأن ه ا االتفاأ" ليح بالتاريخي، كما أن  ال 

يشمممممكل إلتزاماً حقيقياً"، وقد سمممممخرت المنظمة من حج  األموال 

التي رصممدتكا الشممركات لمناهضممة عمالة األ فال فكي تر  أنكا 

بالمقارنة بت ك األرباذ ال اا ة التي تجنيكا شممركات  مباله ضمميا ة

م يون  110شمممركة نيسمممت   مب ه  تالشممميكوالت ، حيث قد رصمممد

فرنك سويسري فيما أسمت  بــ "خ ة الكاكاو" والتي أ  قتكا عا  

" تجميع كافة أنشمممم ة الشممممركة لتعزيز اممدادات بهرض 2009

 المستدامة ل كاكاو تحت راية واحدة ".
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 ية صناعة الموضةعبودـ 3

همم ا كممان  ه70)"1973نعيش ع ى قيمنمما وأخ قيمماتنمما منمم  " 

العالمية ل م بح، وهي مال العديد من  Mansonشممعار شممركة 

الشممركات المنافسممة لكا، عضممواً في مبادرة التجارة األخ قية من  

سمممنوات، وهي توظف جيشممماً كبيراً من المدققين والمفتشمممين  10

ل تحقق من ظروف العمل التي يت  فيكا صمممنع المنتجات، بما فيكا 

التي تصمممممممنع بصمممممممورة يممدويممة، وهي تؤكممد  وال الوقممت ت ممك 

ترو  خ أ في صممممم ب تعام ت الشمممممركة، ول مسمممممتك كين أن األ

األخ قية وتضممممممع أسممممممعاراً معقولة لمنتجاتكا، لكّن  لمصممممممدقيتكا

قية " التي تقو  بكا شمممممممركات " األخ  الحقيقة أن معظ  األعمال

يات  مال مانسمممممممون ليسممممممممت أكار من واجكة تختفي خ فكا عم 

االسممممممته ل التي تسممممممتند ع يكا جميع صممممممناعة األزياء، وتجول 

ن مصممممانع شممممركات األزياء التي تعمل في التجزاة العال  بحااً ع

امداد لبضممااعكا يوافق أصممحابكا ع ى أقل أسممعار ممكنة، و ع ى 

شمممممممرو  تجمماريممة غير معقولممة، ويخمما رون في مواجكممة كممل 

الصممممعوبات من أجل صممممنع الم بح ل مسممممتك ك البري اني ال ي 

يتهير  وق  باسمممتمرار، وبالتالي فين تخفيض التكاليف واألسمممعار 

أل فال ال ي يعم ون ع ى يصممل تأايرر إلى القاعدة؛ أي النسمماء وا

 ن اأ واسع في المصانع التي تمّد مانسون وغيرها بمنتجاتكا.

م بح التي مانسممممممون" التجارية العالمية ل وبرغ  أن ع مة "

التسوأ األخ قي" فقد تعام ت الشركة مع تدعي أنكا تتس  بـممممـمممم "

مصممممانع في الكند تسممممتخد  األ فال وتدفع ل عمال أجوراً أقل من 

رفر" البري انية األوبزلألجور، وقد كشفت صحيفة "دنى الحد األ

في تحقيق لكا حول نشممما  الشمممركة عن ه ر المع ومات المحركة 
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فسمممكا، وقد التي توصممم ت إليكا التحقيقات التي أجرتكا الشمممركة بن

شركة حام ة " المعايير األخ قية" لصناعة األزياء في اعترفت ال

شركة بري انيا أن  ت  اكتشاف األ فال ال  ين يعم ون في فروعٍ ل 

المتعددة، كما أن النساء ال واتي يعم ن في منازلكن ربما يحص ن 

ع ى أجٍر أقل من الحد األدنى المقرر قانوناً، وكان بعض العمال 

ي البون بالعمل لسممممممماعات  وي ة في حين أن ظروف العمل في 

قانون المح ي  مصممممممممانع فروع الشمممممممركة تن وي ع ى انتكاك ال

األخ قي ل شممممممركة، وبرغ   لك مازالت " مانسممممممون "  والقانون

تصممّر ع ى أنكا تعمل ما بوسممعكا كي تضممع حداً لك ر االنتكاكات 

 التي ل  تتوقف حتى اآلن.

هل تع   ما هي "مانسمممممممون"؟ هي إحد  شمممممممركات األزياء 

كا إلى ب ية التي تعود م كيت قال أن البري ان ل ي ي يتر سممممممممايمون ا

يون جني  إسممممممترليني، وقد افتتم م  250ل إلى نحو اروت  تصمممممم

الرجمل أول متجر لع ممة "ممانسمممممممون" التجماريمة في لنمدن عما  

، تمت ك 1984، وأول متجر مكسممسمموارات التجميل عا  1973

 400ب داً، بما فيكا  54فرعاً لكا في  1000الشمممممركة اآلن نحو 

 متجر في بري انيا، وافتتحت أول متاجرها في الواليات المتحدة

 .2014 عا 

رفر" األوبز" حص ت ع يكالداخ ية التي وقد كشفت الواااق ا 

ع ى الفضمماام التي اكتشممفتكا الشممركة وتسممببت لكا بيحرا ٍ باله، 

والتي تترواذ بين عمالة األ فال في متاجر التجزاة في آسممممممميا، 

وعممد  دفع الحممد األدنى لألجور والزيممادة الكبيرة في سممممممممماعممات 

ين، وق ة االهتما  بالصمممممممحة العمل، والمعام ة السمممممممياة ل موظف

والسمم مة، وقد أد  الكشممف عن ه ر االنتكاكات لمانسممون والتي 
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تعتبر ضمن س س ة من الشركات البري انية التي تصنع منتجاتكا 

التي تفخر بأعمالكا  في دول آسمميوية إلى إاارة الق ق لك ر الشممركة

 األخ قية،  الما تتهنى الشمممممممركة ع ى موقعكا املكتروني بأنكا

تعرف"أن مسؤوليتنا تتجاوز خزانة م بسك "، وبرغ   لك تعتبر 

بري انيا والتي تتفوأ ع ى شممممممركة الشممممممركة األكار أخ قية في 

" ايايكال  مارك آند سممممممبنسممممممر" في ه ا التصممممممنيف وفقاً لمج ة"

، حيث كشمممممممف تقرير لصمممممممحيفة 2014كونسمممممممومر" في عا  

ن في مصمممانع في نفح العا  أن الموظفين ال ين يعم و رفراألوبز

تابعة لشمممركة" مارك آند سمممبنسمممر" في الكند يحصممم ون ع ى نحو 

 ويجبرون ع ى العمل لسممممماعاٍت  وي ة،بنسممممماً في السممممماعة، 26

ل كر أن جدير ب " تعتبر في   يعة الشمممممممركات في مانسمممممممون"ا

تصمممممممنيف مبمممادرة التجمممارة األخ قيمممة، وهو القمممانون األخ قي 

ع يمم  عمما  لصمممممممنمماعممة الم بح في بري ممانيمما، المم ي ت  التوقيع 

ايسمممتيايكا" في إسمممبوع األزياء ، ويشمممرف ع ى معرض "1999

عدداً من مشمممممماهير عارضممممممات البري اني، وقد دعت الشممممممركة 

ا بمن فيك  صممممممموفي اي يح بكسمممممممتر، ل ترويج منتجمماتكمماألزيمماء 

وهايدي ك و ، وصممموفي جال وميشممما بارتو ولي يكول، وإليزابيث 

م يون جني  استرليني  2007هيرلي التي دفعت لكا الشركة عا  

كي تعرض منتجاتكا، لقد عبّر مدير التجارة األخ قية امع مية 

في " مانسممممون " ديريك جاكسممممون عن اسممممتياا  وقال" إن عمالة 

 فال منتشرة في الكند وتشكل تحدياً ل حكومية الكندية، وأنا ال األ

أحاول أن ألهي مسممممؤوليتنا، ولكن المشممممك ة تكون عندما نتجاهل 

تدبر األمر بحيث  األمر، ونحن ال نشجع عمالة الصهار، ونحاول

شركة أن تق ل من حج  المشك ة  نمنع حدوث  لك"، لقد حاولت ال
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ر ع ى خمسممممة أ فال يعم ون لد  عندما أشممممارت أن  قد ت  العاو

أحد المتعكدين الفرعيين ال ين يعمل لمصممممممم حة الشمممممممركة في" 

وال ي  2009شمكاور كي داندي" في العاصممة دلكي في صميف 

كان يصمممممنع أق   الرصممممما  والدفاتر ومواد أخر  لمانسمممممون، 

تقل عن تسمممممممعة أعوا ، )خمسمممممممة وكانت أعمال هؤالء األ فال 

أن تاار كل ه ر الضمممممممجة من أجل هل من المعقول  أ فاله   

)خمسة أ فاله يعم ون لد  أحد المتعكدين؟  إنكا محاولة سخيفة 

لتق يل حج  ما قد تتعرض ل  الشمممركة من إحرا  إ ا تعد  األمر 

كشمممممفت التقارير أن  حيث لك، وهو في الحقيقة يتعد   لك فع ً 

 كر أحد المسمممممممؤولين في وحج  عمالة األ فال تزيد عن المااة، 

الشمممممركة أن موظفيك  في الكند  كروا مشممممماهدتك  أ فاالً في كل 

بالمنتجات، وقال أحد  كا المصممممممممانع التي تزّوده   مرة زاروا في

الموظفين أنمم  عار ع ى عممدد من األ فممال تراوذ أعممماره  بين 

عاماً في مصممممممممانع أحد مزودي الشمممممممركة في والية  16و 12

خر  أن ، وقمالمت مصممممممممادر أ2009براديش الكنمديمة في ممايو 

أ فاالً كانوا يعم ون في مصممممممممانع التزويد لكنك  كانوا يختبؤون 

عندما تعرف إدارة المصممممنع بخبر قدو  تفتيش من " مانسممممون"، 

 إ ن ل  يكن العدد مجرد "خمسة أ فال" لد  أحد المتعكدين.

حيث إن مانسمممون إحد  النما   في عال  صمممناعة الموضمممة، 

بياة عشمممرات القصممم  التي تجعل من صمممناعة الموضمممة يوجد 

إن  اقتصممممماد صمممممناعة الم بح، ال ي "الحدياة  خصمممممبة ل عبودية

هم يم  بمالمدرجمة األولى أيمدي عمام مة فيتنماميمة وهنمديمة وبنهماليممة ت

نية وكبمودية وهايتية وسمم فادورية، تعمل في ظروٍف سمميّاٍة وصممي

 وغير آدميٍة بالمرة.
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لمناج  أسمموأ حالٍة من هؤالء ال تي ربما نتخيل أن العمل في ا

وينكفان ع ى ماكينة الخيا ة، لكننا قد يج سن في قاعاٍت مسقوفٍة 

يقّل خ ورة نفاجٍ إ ا ما عرفنا أن العمل في صناعة الم بح ال 

المناج  أو محارأ الفح ، ففي سمممممممنة وسممممممموءاً عن العمل داخل 

ل ي   2013 نا ب زا في بنج ديش وا احترأ وسمممممممق  مبنى را

كان يضمم  ورشممة لصممناعة الم بح، مما أد  إلى مقلتل أكار من 

الحمماداممة هي األولى أو األخيرة من  همم رول  تكن ألف سممممممميممدة، 

نوعكما، فمي ا عرفنما أن العممل داخمل أمماكن ال تكت  الشمممممممركمات 

ننا البد أن في المالكة لكا باشممترا ات األمان والسمم مة والصممحة،

ب  بالمقابر الجاهزة في أّي وقٍت البت ع  ندرك أنكا أماكن أشممممممم

وليح ل عمل من   عبوديةلماات األشممخا  ال ين يعم ون في بياة 

، حيث ال يك  الشممممممركة المالكة سممممممو  تحقيق أجل كسممممممب المال

بت مممك المخممما ر ، ودون االهتمممما  المتمممدفقالمزيمممد من األربممماذ 

العّمال  وال سمممممممماعات العمل التي قد المميتة التي يتعّرض لكا 

ً  10تزيد عن   .ساعاٍت يوميا

لقد احتشدت مجموعة من النسوة الناجيات من حريق وانكيار 

مصممممنع رانا ب زا داخل أحد المقاهي النسمممموية في دكا عاصمممممة 

أ  قتكا قد م بح أخ قية" التي لمناقشممممممممة مبادرة "بنج ديش، 

بالشممممراكة مع وزارة التنمية، وع ى وكالة التعاون الفني األلماني 

خ فيمة المبمادرة األلممانيمة، نشمممممممر موقع" ليبر بيكماينمد  ي ليبمل" 

عن حقوأ العمالة في ظروف أسمممممممواأ المتخصممممممم  في الدفاع 

 :كشف في  عّما ي ي 2015يراً منتصف أغس ح رالعولمة تق
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يحصل العام ون في مصانع النسيج بكمبوديا ع ى ما يعادل  -

سمممممعرة حرارية في اليو ، وهو ما يعادل نصمممممف الكمية  1598

 التي يحتاجكا امنسان العامل في الظروف ال بيعية.

من عمممال النسممممممميج يعممانون من النحول  % 33أكار من  -

من الوزن ال بيعي  % 25ونق  الوزن بمعممدل يصمممممممممل إلى 

 ل نسان.

يحصممممل العام ون ع ى أجر شممممكري يصممممل أحياناً إلى نحو  -

جسمممممم   في الشممممممكر، وهو ال يؤمن بالكاد غ اءاً يمّد الدوالراً  85

وهك ا ال يبقى ل عامل أي مب ه  سعرة حرارية في اليو ، 3000بـ

 إضافي، فيض ر إلى تق ي  غ اا  لتأمين باقي مست زمات .

الحد األدنى ال ي يمكن أن يقي  أود العاا ة في كمبوديا هو  -

يكشمممممف الفارأ دوالراً في الشمممممكر حسمممممب التقرير، وه ا  450

 الكبير بين األجر الحقيقي واألجر االفتراضي.

سيج بكمبوديا  300ينكار نحو  - عامل في العا  في معامل الن

 ويفقدون الوعي.

ال يم ك أغ ب العام ين في صممناعة النسمميج الكمبودية سممو   -

 بيوت من القصب محمولة ع ى زوارأ.

فكير م ياً في ه ر الحقااق المخيفة تدفع امنسممممممممان إلى التإّن  

ويدفع مقابل شمممرااكا  وف صمممناعة الم بح قبل أن يشمممتريكاظر

وتكاد الدراسمممممات تجمع ع ى أن  ،أضمممممعاف امن تك فتكا الحقيقية

قص   شرو  حياة عمال صناعات النسيج هي واحدة من أسوأ

بمماتممت كاير من المنظمممات عبوديممة العمممالممة عبر التمماريخ، وقممد 

ة أسماليب التعامل مع إلى مراجع األوروبية والعالمية تنظر بجدية

 ه ر األسواأ، ولكن حتى اآلن االستعباد مستمر.
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من بنج ديش في قارة أسممممميا إلى ضمممممنجة في قارة أفريقيا،ال 

فاسممتعباد النسمماء ال تخت ف صممورر، بل ربما  ،يخت ف الحال كايراً 

تزداد سممممموءاً في ت ك المجتمعات التي ال يوجد بكا نقابات عّمالية 

ال تعكح ففي ضنجة و ال تساندهن المنظمات الحقوقية،" نش ة أ

في صمممممناعة  األرقا  الرسممممممية العدد الحقيقي ل معامل المنتشمممممرة

في مخت ف أحياء  نجة وهي  منكا، حيث تنتشممر الماات الم بح

وتشممممممهل عشممممممرات اآلالف من  ك كا متخصممممممصممممممة في الخيا ة

 "نش عبارة ع" الصهيرة في شكل وره ر "المصانع العام ت،

كاراجات" وأقبية ال تخضمممممممع ل مراقبة وال تتوفر فيكا شمممممممرو  

السمممم مة، حيث أن معدل العام ت في مصممممنع واحد يصممممل إلى 

 500عام ة في مسممممماحة ال تزيد في أحسمممممن األحوال عن  350

متر مربع، وأغ ممب العممام ت في همم ا الق مماع ال يتوفرن ع ى 

ندوأ عقود عمل، وال يت  التصمممممممريم بأجورهن كام ة في الصممممممم

الو ني ل ضمممممممممممان االجتمممماعي، وحتى ال واتي يصمممممممرذ بكن 

 ً ما يفاجأن بأن البا رون ال يدفع أقسممما  التأمين  المشمممه ون غالبا

، هّن عام ٌت يقعن تحت ه71)"الخاصمممممممة بالضممممممممان االجتماعي

و أة العمل القسمممري واالسمممتعباد، حيث يحرمن من أقل حقوقكن 

را ات والمحا ير العمل وفقاً ل شمممت ويجبرن ع ى م اولة اآلدمية

ففي داخممممل معمممممل الم بح يمنع ع يكن " ،التي تم ى ع يكن

اسمممممممتخدا  الكاتف ويمنع ال هاب إلى المرحاض أو الحديث إلى 

عام ة أخر ، وال يسممممممممم ل عام ت بالتوقف عن العمل إال في 

الاانية عشمممر والنصمممف، حيث يمنحكن البا رون نصمممف سممماعة 

رحاض وتناول وجبة اله اء التي تحضمممممممرها جل ل  هاب إلى الم

العام ت م بوخة داخل ع بة في حقيبة صمممممممهيرة لربم الوقت، 
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عن تحريك أيديكن في النصمممف سممماعة المسمممموذ  والتوقف ق ي ً 

 ً إ ا كان  إلى حدود التاسممممعة لي ً  بكا، وتمتد سمممماعات العمل أحيانا

 رون نفح رب العمل يريد مضماعفة امنتا ، وبالمقابل يدفع البا

أجرة السمممماعات العادية من العمل التي يحددها قانون الشممممهل في 

ل ساعة الواحدة، وهو األجر  ادرهم 11سبع ساعات وبحد أدنى 

 ً بل يقت ع من  أقسمممما  التأمين التي  ال ي ال يتعدار المشممممهل نكاايا

ما يدفعكا المشممممهل في حال كان قد صممممرذ بالعام ت لد   نادراً 

عام ة  20مصمممم حة الضمممممان االجتماعي، إ  صممممرحت أزيد من 

بأحد معامل "الكامبا" القمرون بميناء  نجة المدينة أن المشمممممممهل 

ال يصممممممرذ إال بنصممممممف المدة التي قضممممممتكا العام ة في الخدمة، 

مين إال في وحتى السممممنوات التي يصممممرذ بكا ال يدفع أقسمممما  التأ

بعضممكا، العام ت ال واتي كن معتصمممات أما  أحد المعامل التي 

أقف ت دون إخ ار العام ت والعمال، بينكن عام ت اشمممممممته ن 

لمدة تصل إلى ا اين سنة ووجدن أنفسكن دون عمل وال معمل، 

بعد أن شممرعت السمم  ات في نقل المعامل المتواجدة بالميناء إلى 

 ل تسممكي ت في العقار وامتيازات أخر .المن قة الصممناعية مقاب

عام ة وعام   ات صمممممممباذ إلى المعمل كباقي 375  هب حيث

األيا  ليفاجؤوا بأبواب  مه قة دون أي ع   لك  بمصمممممممير المعمل 

وسممنوات عم ك  داخ  ، وعندما بحاوا عن تفسممير ل موقف أجابك  

رة مما و السممم  ات أن المعمل ت  نق   إلى المن قة الصمممناعية الح

جة، ومازالوا ينتظرون العودة إلى  نة  ن مدي ية" خار   باكزنا "

العمل بعد انقضاء نحو شكرين ع ى اختفاء المعمل ال ي عمل ب  

 .)72("سنة 30بعضك  
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 الذهبيةالتفاحة ـ 4

النيويورك تممماميز" في نسمممممممختكممما كشمممممممفمممت صمممممممحيفمممة " 

ً خ ل ه73)املكترونيممة ،إن آبممل تعممد الشمممممممركممة األنجم عممالميمما

سمممنوات الماضمممية لكن في خ فية ه ا النجاذ هناك اسمممته ل 10

ومعاناة يعيشممممكا العمال الصممممينيون، حيث تب ه بياة العمل  روة 

السمممموء، وتتواصممممل باسممممتمرار انتكاكات المشممممهل ل عمال، فع ى 

غرار" من قة فوكسممكون الصممناعية " في الصممين التي تعد أكبر 

الكاير  ألف عامل، نجد 230مزود صمممممميني آلبل وهي تشممممممهل 

ً ممما يعم ون  6  ي ممة منك  يعم ون أيمما  في األسمممممممبوع، ودااممما

ساعة في اليو ، وأن ربع هؤالء العمال يعيشون في المجمع 12

 17يتقاضممممممون أقل من  ك السممممممكني التابع ل مصممممممنع والكاير من

وتفيد الواااق التي ت  الكشممممف عنكا أن آبل تشممممهل  دوالر يومياً،

ألف عامل خارجكا، وقد تحول  20ألف عامل في أمريكا و 43

خ  إنتا  آبل إلى الخار  و لك ليح فق  بسمممبب انخفاض تك فة 

العمالة في الدول األخر ، بل وك لك بسمممممممبب ال يونة والماابرة 

التي يتمتع بكمما هؤالء العمممال، إلى جممانممب كفممااتك  في العمممل، 

ومرونة ال تضاهى في  فهالباً ما يتميز العمال الصينيون بسرعة

 العمل، قد ال يصل مصنع واحد في أمريكا إلى نفح المستو .

شمممممممركة آبل من تحقيق مكن العامل الواحد  2011في عا   

ألف دوالر أمريكي من األربمماذ، وقممد تجمماوز همم ا الرق   400

نظراا  في جولدمان سممممماكح وأكسمممممون موبيل وجوجل، وب لك 

سممته لية مفارقة كبيرة واضممحة تمال الك فة المتدنية ل مصممانع اال

مع ما توفرر من أرباذ  اا ة ل شمممممركة، وهو ما ي رذ تسممممماؤاًل 

حسمممب صمممحيفة " النيويورك تايمز" هل يجب ع ى المسمممتك كين 
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أن يتوحدوا لمقاومة شممممممركة آبل؟. وقد كشممممممفت بعض وسمممممماال 

امع   األمريكية عن ت ك األصوات التي ت الب بييقاف منتجي 

iPad  وشمممممممركممةiPhone  من 62إ  كشمممممممفممت أن هنمماك %

مصممنعاً منتشممراً حول العال  ال تحتر   229مصممانعكا التي تب ه 

سماعة إسمبوعياً، كما تفرز ا ث  60سماعات العمل المحددة بـمممممممم 

مصانعكا مواد سامة أاناء مرح ة التصنيع وقد ما ت ه ر األرقا  

 صفعة كبيرة لصورة شركة آبل.

سمممموأ الصممممينية، وسممممعت في الحقيقة تف ن آبل إلى أهمية ال 

ب لك لتحسين إجراءتكا لكن صورتكا ارتب ت بفضاام المصانع 

االسمممممممته لية نظراً لتعام كا مع المزودين،ال شمممممممك أن السممممممموأ 

 ً بعد يو  بالنسمممبة آلبل، وقد أشمممارت  الصمممينية تزداد أهميتكا يوما

إلى أن السمممموأ الصممممينية أصممممبحت أكار  2011آبل في خريف 

امسممممتك ك السممممنوي في العال ، حيث قاربت قيمة  أسممممواقكا نمواً 

كما مكنت الصين بصفتكا ااني أكبر سوأ في  م يار دوالر، 13

م يار دوالر  45العال  بالنسمممممممبة آلبل من أن تحقق لك ر األخيرة 

من العاادات خ ل الفصمممممممل المالي الرابع من العا  الماضمممممممي، 

عا 270بزيادة ب هت    السممممممممابق، % مقارنة بنفح الفترة من ال

% من إجمالي عاادات شمممممممركة آبل. في حين كانت 16وما ت 

إن األهمية  2009% في العا  المالي 2ه ر النسمممممممبة عند حدود 

الكبر  التي تتمتع بكا السممممممموأ الصمممممممينية ل  تشمممممممفع لكا من أن 

تتعرض لـمممممممممممممم"الحيف" من قبل شمممممممركة آبل. وقد ظ ت آبل في 

سمممموأ من  تنظر إلى الصممممين ع ى كونكا iPhone4S مبيعات

الدرجة الاالاة أو الرابعة مال أرخبيل جزر فيرجين البري انية 

 وأرخبيل جزر كايمن. 
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س وك ال ي تعتمدر آبل تجار الصين، أعتبر لمدة  وي ة   ه ا ال

حيث تتجاهل منتجات آبل المستك ك  ،ع ى كون  تجاه  مقصوداً 

 الصيني عند دخولكا األسواأ، كما أن جوبح ل  يسبق ل  أن قد 

ع ى  لك أن جل منتجات أضف ل صين لترويج منتجات شركت ، 

 .آبل الموجودة في الصين هي إما منتجات مكربة أو مق دة

 

 ؟تجديد دماء االستعبادـ 5

رغ  األهميممة البممالهممة ل عممديممد من التعريفممات التي وردت في 

المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتع ق بالعبودية والممارسممات 

الشممبيكة بالعبودية واالتجار بالبشممر والعمل القسممري، إال الحدياة 

أن معظمكا معقد وم تبح، وتسممعى حالياً المؤسممسممات الدولية إلى 

التوفيق بين ه ر التعريفات ل حي ولة دون وجود فجوة في مدلول 

التعريفات والتي قد تُسمممتخد  في كل دولٍة بشمممكل مخت ف، فتؤدي 

ي تجر  صمممممممور العبوديممة إلى قصممممممموٍر في ت بيق القوانين الت

 الحدياة.

لقد اعتقدنا  وي ً بأن البشمممممرية قد نجحت في القضممممماء ع ى  

العبودية، وإنكاء كل ت ك األسباب التي قد تدفع ببعض األشخا  

ل وقوع في فّخ االسممترقاأ، فأُنفقت م يين الدوالرات ع ى برامج 

شية لألسر واألفر اد الرعاية االجتماعية وتحسين مستويات المعي

تدفع  قد  يد التي  قال لك مواجكة الت الواقعين تحت خ  الفقر، وك 

األفراد لممارسة االسته ل أو العمل القسري أو االتجار بالفتيات 

القاصمممممرات، لكن وبرغ   لك تشمممممير التقديرات إلى أن ما يقرب 

م يون شخ  يقعون تحت و أة العبودية الحدياة ع ى  298من 

% في أفريقيا وجنوب الصحراء 16مستو  العال ، ويوجد منك  
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الكبر  التي ت  تقييمكمما ع ى مؤشمممممممر العبوديممة العممالمي حيممث 

 مازالت تشكد ه ر القارة تنّوعاً من حيث خ ر االستعباد.

لقد ب لت العديد من دول أفريقيا جكوداً مضممممممنيةً وشمممممماقةً في 

ترسمممميخ السممممياسممممات المناهضممممة ل عبودية الحدياة، وتبرز جنوب 

ون ضممممممممن أكار الدول األفريقية نشممممممما اً في ه ا أفريقيا والجاب

المضمممممممممممار، في حين تمممأتي جمكوريمممة الكونهو المممديمقرا يمممة 

وموريتانيا ضمممممن أكار الدول انتشمممماراً ل عبودية الحدياة مما يدل 

ع ى أن  مازال هناك أنما  عتيقة من االسمممممتعباد تقو  غالباً ع ى 

لنزاعات الصممممممراعات االسممممممتعمارية والظ   ال ي تفاق  بسممممممبب ا

المسممم ّحة المعاصمممرة، حيث تؤدي كل من الصمممراعات الجارية، 

والفقر المدقع وارتفاع معدالت الفسمممماد وتأاير اسممممته ل الموارد 

لته ية األسممواأ العالمية إلى زيادة خ ر االسممتعباد في العديد من 

الب مممدان األفريقيمممة، وهنممماك ب مممدان كايرة ممممازالمممت تجيز زوا  

في سياأ النظ  القانونية غير الرسمية  األ فال والزوا  القسري

 .ه74)أو التق يدية

تحتممل موريتممانيمما وهي دولممة تقع في غرب أفريقيمما وتتميز و

بنظا  العبودية الموروث والمترسمممممخ المرتبة األولى في مؤشمممممر 

، وتشمممممممير التقديرات إلى أن هناك ما بين 2013 عا  العبودية

ألف شممخ  مسممتعبد في موريتانيا، وهو الب د  160ألف و 140

م يون نسممممممممة، كما يدل ه ا  38ن  اال ي ال يتجاوز عدد سمممممممك

التصنيف ع ى ارتفاع عدد حاالت زوا  األ فال، وك لك ارتفاع 

معمدل االتجمار بمالبشمممممممر لكن بحمٍد أقمل، حيمث الزالمت العبوديمة 

متجمم ّرة في المجتمع الموريتمماني، برغ  محمماوالت الحكومممات 

كانت أكبر ت ك المحاوالت بتحري   و ، قضمممممممماء ع ى العبوديةل
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  بعممد صمممممممممدور فتو  من عممدد كبير من 1981العبوديممة عمما  

ل ين  يد السممممممممابقين ا يا  انتفاضممممممممٍة عارمٍة من العب ماء إار ق الع 

 يخوضون نضاالً  وي ً وشاقاً ضد العبودية في موريتانيا.

 ا الشمممأن، وبرغ  التقارير الصمممادرة عن منظمات دولية في ه

إال أن السمممممم  ات الموريتانية ظ ّت  وال العقود الماضممممممية تنفي 

وجود العبودية، وتتحدث فق  عن " آاار العبودية "، متجاه ةً ما 

أن العبودية ماتزال  تؤكد ع ىتشممممممير إلي  تقارير المنظمات التي 

تمارح في موريتانيا بنوعٍ من السمممممرية وبعيداً عن أعين امع   

 في منا ق ريفيٍة نااية.

وبجانب قمع الحركات المناهضممممممممة ل عبودية في موريتانيا،  

فينكا قد واصممممممم ت تحركاتكا بالتضممممممممامن مع منظمات حقوقية 

وأحزاب سمممياسمممية من أجل اسمممتصمممدار قانون يجر  كافة أشمممكال 

لعبودية في موريتانيا، وقد تك ل نضالك  بالنجاذ، إ  قد ت  تجري  ا

العبودية ألول مرةٍ بشمممممممكٍل واضممممممممٍ وصمممممممريم في الدسمممممممتور 

 ، وقد صمممممادقت الحكومة الموريتانية في 2011الموريتاني عا  

ع ى خار ة  ريق لمحاربة االسترقاأ والقضاء  2014مارح 

و لك بالتنسيق  2016 ع ى مخ فات  في فترة انتقالية حددتكا بعا 

ا" الناش ة في مجال مكافحة مع األم  المتحدة، إال أن حركة "إير

تحتوي ع ى " رقاأ قد انتقدت ه ر الخار ة واعتبرت أنكااالسمممممت

العديد من نقا  الضمممممعف التي تشمممممكك في مد  جديّتكا وإمكانية 

 .ه75)قضااكا ع ى ظاهرة االسترقاأ ومخ فاتكا"

أن تظل السمممممم  ات الموريتانية ماضممممممية في  إنّ  ألمر خ ير 

ا  مواٍد  ريقكا منكار وجود العبودية في موريتانيا حتى بعد إدر

جّر  ت ك الجريمة، ففي الوقت ال ي في الدسمممممممتور الموريتاني ت
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ة ميقيا  بيجراءاٍت ل تصممممدي لت ك الجرأع نت في  عن اعتزامكا ال

أ" أي مازالت ال عبر إنشممممماء وكالٍة لمكافحة ما سمممممّمت " آاار الر

تعترف بوجود الرأ بشمممممممكممٍل متجمم ٍر في المجتمع الموريتمماني، 

ومضممممت في تنفي  العديد من المشمممماريع التي تكدف إلى تحسممممين 

قين، في الظروف المعيشمممية لسمممكان الريف من أبناء العبيد السممماب

، دون أن تت رأ السممممم  ات التخا  إ ار سمممممياسمممممة تمييز إيجابي

 باد المستمر في المجتمع.إجراءات لوقف نزيف االستع

األغرب أن القضممممممممماء ع ى العبوديممة في موريتممانيمما يواجمم  

 المسممتعبدينعراقيل كايرة في مقدمتكا االدعاء بقبول األشممخا  

تكريح حالٍة من ال بقية يجة نت ل سمممتعباد بشمممكٍل  وعي وإرادي

ً وليح أمراً شممممممممما اً ع ى  التي جع ممت من العبوديممة أمراً  بيعيمما

ااممماً. ورغ  النفي ريممة التي ت  ع إلى الحريممة دال بيعممة البشممممممم

امحصماءات  وقد صمنّفتفي موريتانيا،  الرسممي لوجود العبودية

في مقدمة الب دان من  موريتانيا ادرة عن منظمة ووك فريالصمممممم

حيث نسممبة الموا نين ال ين يخضممعون ل عبودية وقّدرت المنظمة 

 .ه76)%20:10نسبة العبيد في موريتانيا بأنكا تتراوذ ما بين 

لقد تصممادف وقت كتابة ه ا الجزء عن العبودية في موريتانيا  

وهو يو  المم كر   2015يو  الاممامن والعشمممممممرين من نوفمبر 

الخامسمممة والخمسمممين السمممتق ل موريتانيا، في احتدا  الجدل بين 

الم ين ينفون وجود العبوديمة ويقّرون فق  بوجود آامار ل ظماهرة، 

" وه  أحفماد العبيمد السممممممممابقين الم ين وبين مجموعمة "الحرا ين

يتكمون مجموعمماٍت أخر  في المجتمع الموريتمماني بممممارسممممممممة 

الرأ والتكت  ع ي  بمسمممماندة السمممم  ات، لقد أشممممار محمد فال ولد 

ب ل وزير الخارجية األسممممممبق وعضممممممو منتد  المعارضممممممة في 
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تدوينة ع ى موقع تويتر إلى أن الحل في القضمممممماء ع ى العبودية 

ت يا يكمن في االعتراف بخمسممممممممة أموٍر؛ يتمال األمر في موري ان

األول في االعتراف صممممراحة بأن الحرا ين فاة عربية مسمممم مة 

أصمممي ة و ات اقل كبير، عاشمممت معظ  حياتكا مكمشمممة ومعزولة 

عن المجر  الرايسممممي ل اقافة العامة والتنمية، مما جع كا تشممممعر 

ماممل في بممالحرمممان وتحح بممالهبن االجتممماعي، أممما الامماني فيت

االعتراف بالمظال  التنموية والخدمية التي تعّرضممممممممت لكا ه ر 

الشمممممممريحة عبر التاريخ، ومواصممممممم ة الجكود بحزٍ  وعزٍ  عبر 

مبادرات مبتكرة وسممياسممات تفضممي ية لتوفير الخدمات األسمماسممية 

لسكان أحياء الصفيم، وانتشالك  من الفقر والكشاشة وامقصاء، 

ل اقمممافي وعرقي لمممد  سمممممممتع وجود اأن وكمممان الامممالمممث هو 

ً قد عرب موريتانياه البيظان) في مفردات  شمممممممّكل عنواناً سمممممممياا

ماعي  ي ة قرون"، وكان االعتراف  الخ اب والسممممممم وك االجت

األكبر حسب ما دعا إلي  محمد فال" هو االعتراف بأن الحرا ين 

اليو  باتوا قّوة و نية كبر  و رفاً حاضممراً في أع ى مسممتويات 

ظى برااسمممة مؤسمممسمممات دسمممتورية مكمة، كما أن الدولة، قّوة تح

الظفر بمنصمممب رايح الجمكورية في متناول يدها متى اسمممت اع 

الشمممعب الموريتاني التعبير عن إرادت  الحّرة وع ى ه ا األسممماح 

يجب ع ى قادة الرأي والوجكاء والنشممممممم اء من كل الشمممممممراام 

 والفاات االرتفاع إلى مستو  المسؤولية عن الو ن ككل والعمل

فقد ع ى بناء الاقة والمصمممممممالحة والوحدة"، أما أخر االعترافات 

ت ع ى ضمممممممرورة  " وجود مياماأ إع مي يحّر  ويجّر  نصممممممممّ

العبممممارات والمفردات واميممممماءات وااليحمممماءات العنصمممممممريممممة 
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ومفردات الكراهيممة وتحقير اآلخرين، وتنقيممة المنمماهج التع يميممة 

 من  لك ك  ".

في الوقت  ات  هو اسممممتمرار  إن ما يدعو ل تسمممماؤل والدهشممممة 

المجتمع الموريتاني في ممارسمممممة ت ك الجريمة التي قد صمممممنعكا 

االسممممممتعمار، فجريمة العبودية قد ّظ ت متواصمممممم ة في موريتانيا 

 ي ة القرون الماضية عن  ريق األسر الناتج عن الحروب تارة 

وعن  ريق الخ ف والبيع الناتج عن الفقر وانتشمممممممار أسمممممممواأ 

أخر ، حتى في الوقت ال ي ادعى في  االسمممممممتعمار  الرقيق تارة

الفرنسمممممممي محاربة العبودية، إال أنكا ّظ ت لعقوٍد  وي ٍة محاربة 

ولى من ميااأ رمزية، األغرب في حالة موريتانيا أن المادة األ

قد تعكدت بالكفاذ الجاد من أجل االنعتاأ  االسمممتق ل عن فرنسممما

عقممدين من  وبعممد الكرامممة والسمممممممعممادة لألرقمماء،والمسممممممممماواة و

االسمممتق ل، أي في م  ع الامانينات من القرن العشمممرين أصمممدر 

حكا  عسمممممكريون القانون المجر  ل رأ، وسممممماه   لك في تحري  

الرأ، إال أن غياب الترسممممانة القانونية ال زمة حال دون معالجة 

ى رأسمممممم  أحد مان تعددي ع لالجريمة بشممممممكٍل تا ، ليأتي أول بر

ليصممدر بامجماع قانوناً  "مسممعود ولد ب خيروهو"العبيد السممابقين 

 يجر  ممارسة الظاهرة وهو القانون الجاري العمل ب  اآلن.

إنم  تماريخ ممتممد و ويمل من عكود الرأ واالسمممممممتعبمماد حتى  

ت األسمممممممر الموريتمممانيمممة من مخت ف المنممما ق  اآلن،" فقمممد ظ مممّ

الجهرافيمممة تم مممك" جواري وخمممد " يقومون بخمممدمتكممما، ويجري 

  من  رف أفراد األسمممممممرة ما ممما يت  توارث العقممارات تواراك

والمممال، كمم لممك كممانممت تجممارة الرقيق مكنممة عمماديممة كبيع الجمممال 

رفض الموريتانيات دخول   لك إلى والماشمممممية، ويرجع الباحاون



 
112 

 

 والمم ي يعمد الم بخ وإعممداد الوجبممات والقيمما  بمماألعمممال المنزليممة

ان في  إعداد انتقاصمممممممماً من مكانتكن وتأاراً بالماضمممممممي ال ي ك

 األعمال المنزلية من واجبات امماء.

ني أشكاالً عديدةً من الرأ والعبودية، بالرغ  اإن نواكشو  تع 

من الجكود التي تقول السمممممم  ات الموريتانية أنكا تب لكا الجتااث 

ت ك الجريمة الضمممممممماربة في أواصمممممممر المجتمع، والمشمممممممحونة 

باالغتصمماب والضممرب وتقييد الحرية وانتشممار األ فال مجكولي 

النسممممب، وهي ك كا قضممممايا تنعكح بشممممكٍل واضممممم في المورث 

لاقافي ل مجتمع الموريتاني بأماال  وشعرر الشعبي، حيث مازالت ا

االستعباد  ج ور أيديولوجياهناك أماال شعبية رااجة يتضم فيكا 

ية، وه ر اميديولوجية هي  ية  بق وما يرتب  ب  من نظرة تراتب

وليدة مركب مشممترك يتزاو  في  تراث الممارسممات االسممترقاقية 

 وتاريخكا.  البربرية والزنجية والعربية

لكن ع ى جانب آخر يماّل أحد الدعامات المسمممممممتمرة المؤيدة  

لجريمة العبودية هو موقف الدعاة الدينيون ال ين يتمسممممكون بك ر 

ً فقكيممةً الظمماهرة ويشمممممممّرعون  ٍٍ أحكمماممما ، من  قين من فكٍ  خمما 

لجوهر الن  القرآني وسممنة الرسممول، ال  ين قد أع يا قيمة حرية 

قي ، غير أن العمممديمممد من رجمممال المممدين امنسممممممممممان ع ى كمممل ال

الموريتانيين، مازالوا متشممباين بدع  ه ر الظاهرة والتشممريع لكا، 

ما حدا بمبادرة انبعاث الحركة االنعتاقية التي تأسست في أكتوبر 

والمعروفة باس " إيرا" إلى   ب مناظرةٍ دينية حول ه ر  2008

خاصممةً  ،الرأي العا  ين ل تناظر أما يالجريمة، داعية الفقكاء الدين

في ظمل وجود العمديمد من القوانين التي تجّر  الرأ ولكن يقماب م  

موريتانية تصمممممممّر ع ى موقفكا من فقكية في نفح الوقت فتاو  
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ية  لدين باحة االسمممممممترقاأ، واالسمممممممتمرار في تدريح المراجع ا إ

الترااية وما تتضمن  من تأوي ٍت مه و ٍة عن الرأ في المدارح 

 .ه77)الدينية

 

 أعمى واستعباد وهميازدهار ـ 6

مازالت تضمممهى ع ى المحافل الدولية وفاع يات األم  المتحدة 

حف ت التمجيد بما وصممم ت إلي  البشمممرية من حرية وما اكتسمممب  

امنسممممان من حقوأ لكا شممممرعةً دولية، لكن الواقع ل  وجكة نظر 

ماً؛ مهايرة ما ّند  ت فالمناج  والمحاجر والمزارع والمصممممممممانع تف

الوقممااع التي يتّ  الترويج لكمما في ت ممك األروقممة، حيممث يوجممد ممما 

م يون شممممممخ  تحت و أة العبودية الحدياة في  298يقرب من 

فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا ال تينية، يت  تجنيده  أو نق ك  

عن  ريق التكديد أو أو التنازل عنك  أو إيوااك  أو اسمممممممت مك  

اسمممممممتخدا  القوة أو غيرها من أشمممممممكال امكرار أو االخت اف أو 

االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال الس  ة أو استه ل موقف 

ضمممممممعف أو إع مماء أو ت قي مبمماله ممماليممة أو مزايما لنيممل موافقمة 

شمممخ  يتمتع بالسمممي رة ع ى شمممخ  أخر وهو ما يت  بهرض 

 ل البهاء واالسممممته ل الجنسممممي اسممممته ل ه ا الشممممخ  من خ

والعمل القسري والممارسات الشبيكة بالعبودية واالستعباد ونقل 

 في؛ وتتمال األعمال الشمممبيكة بالعبودية، ه78)األعضممماء البشمممرية

وبيع  ديلزوا  القسمممممممري أو الزوا  االسمممممممتعباعبودية الدين وا

األ فال أو اسممته لك  في األعمال الشمماقة أو النزاعات المسمم حة 

 .ه79)والعبودية ع ى أساح النسب
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لقد جاهدت الرأسمالية عبر سي رتكا ع ى وساال امع   في 

تحسممين ه ا التاريخ األسممود من  أن و أت شممركة الكند الشممرقية 

شممممما  البرتهالية أرض القارة السممممممراء لتعمل في ج ب العبيد كن

تجاري مقنن، نع  وقد انتكى مسمممممممى تجارة الرقيق أو العبيد من 

عناوين الصممممممحف، لكنّكا مازالت مسممممممتمرة في ت ك الشمممممماحنات 

كا في الشمممحنات التجارية الدولية وإلقااكا في  المه قة التي يت  دسمممّ

مرافٍ أوروبا وأفريقيا، لقد تهيرت المسميات كايراً، لكّن الوضع 

اريخ تجارة العبيد، نظراً ان يحدث في تربما يمال أسممممممموأ مما ك

الع مي الم هل والتقد  الحضمممممماري والصممممممناعات التقنية ل ت ور 

سمممممان من سممممم  ة   سممممميرها باتجار تحرر امنزعالمحّداة والتي ت

لكّن المفممارقممة تكمن في أن أكار أولاممك الخرافممة واألسممممممممما ير، 

ورفاهيةً ودّراً المستعبدين يعم ون في أكار صناعات العال  تقّدماً 

 ألخر  في أكار األماكن سمموءاً لألرباذ الباهظة، وتعمل النسممبة ا

ع ى وج  األرض لتوفير المواد التي تستخد  في ت ك الصناعات، 

فين جانب من جوانب تعريف الرأ  قاموح أكسمممممممفورد  قاً ل ووف

وهو" الشمممممممخ  ال ي يعمل بجّد ل هاية دون أجٍر مناسممممممممب أو 

ليو  في ت ك الم يين التي تعمل لحساب تقدير"، وهو ما ينعكح ا

 كبر  الشركات العالمية.

يكشف تاريخ العبودية ارتبا  ت ك التجارة بالنشا  االقتصادي 

ارتبا اً مباشممممممراً ووايقاً، وأن ك هما تدع  األخر  بشممممممكٍل مك  

ل هاية، وفي ت ك الحقبة التي ضعفت تماماً بل ربما ت شت قبضة 

ع ى الشممركات نجد اّمة ازدهاراً  ة الدولةأو قوّ  السمم  ة السممياسممية

ً لتجمارة الرقيق في األنفماأ الخفيمة ل تجمارة المشمممممممبوهمة  ورواجما
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ل قتصمممممماد العالمي ال ي تديرها ت ك الشممممممركات، وهي أنشمممممم ة 

ً اقتصادية   من التاريخ االقتصادي في العال . تمال جانبا

تحفل أكبر بنوك العال  بخزاان مكّدسممممممممة بال هب ال ي يأتي 

غ بممم  من منممماج  أفريقيمممة أو من األممممازون، فع ى  ول نكر أ

ً من حرأ مامممات  ال فحمممما األممممازون في البرازيمممل، ينتج العممممّ

األشممممممجار، ويسممممممتكدف المك فون بج ب العمالة ال ين يبدو ع يك  

م مم اليممأح في المممدن الفقيرة، ويهرونك  بمميلحمماقك  بعمممٍل جيمٍد 

بل أجر، فيجمد هؤالء النماح أنفسمممممممك  ع  ى بعمد آالف الكي و مقما

ٍة دون مترات داخل الهابات يعم ون سممماعاٍت بل وربما أياٍ   وي 

يجدون أنفسممك  في النكاية ب  أي الحصممول ع ى كامل أجوره ، ل

شممممممميء ع ى ام  أ، فكل ما قد يتحصممممممم ون ع ي  ي هبون ب  

ل شمممراء من متجر الشمممركة التي يعم ون لديكا؛ اله اء والاياب بل 

ت التي يسمممممممتخمدمونكما في العممل يُجبرون ع ى حتى ت مك األدوا

 اقتنااكا من  لك المتجر.

قد تصممل حيث العبيده )وفي ظروٍف قاسمميٍة يعمل ماات العّمال

درجممممة ماويممممة نتيجممممة أعمممممال حرأ  95درجممممة الحرارة إلى 

األشجار، وهو ما يجع ك  عرضةً ل صابة بالم ريا واألمراض 

النمماجمممة عن النزلممة المزمنممة، وفي أخر اليو  ينممامون في أكواخٍ 

مصمممممنوعٍة من الب سمممممتيك، ويسمممممتخدمون المراحيض المحفورة 

، وال يسممت يعون الخرو  ةغير نقي رتحت األرض، ويشممرون ميا

ه ر المأسمممممماة والعودة إلى مدنك ، فك  يعم ون ع ى بسممممممكولٍة من 

بات مسمممممممما ها ية داخل ال ها كا  يمكنال فٍة بعيدةٍ ل  تالي مهادرت بال

بسمممممكولة، وحتى وإن قرروا  لك فينك  ال يمت كون المال ل سمممممفر 
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مدججون  فمعظمك  يقعوالعودة لمنازلك   يد الحّراح ال كد تحت ت

 بالس ذ في حال إ ا ما فكروا في الكرب.

ننا نتباهى بشممممممراانا لسمممممميارة فارهٍة وأنيقٍة، غير أننا ال نكت  إ

بالسمممؤال عن مصمممادر المواد الخا  المسمممتخدمة في صمممناعة ت ك 

المنتجات الباهظة الامن، وال نفّكر إن ت ك السممميارة الفارهة، التي 

تشمممممممعرنا بالمتعة قد أنتجت من سممممممم سممممممم ٍة معقّدةٍ من التوريدات 

س ة وامنتا ، بدءاً من الحصول  ع ى المواد الخا  التي تنتج بوا

أكار أشممممممكال العمل عبوديٍة، ويت  شممممممحنكا عبر مسممممممافاٍت بعيدةٍ 

يتك ّف بكا أشممخا  يهيبون عن أسممره  ألسممابيعٍ وربما ألشممكٍر، 

ا  يت  تصمممممممنيعكا بواسممممممم ة ت ك العمالة التي ال يمكنكا بأية حاٍل 

كل اقتسمممما  أرباذ ما صممممنعور بأيديك  وت  حصممممولك أنت ع ي ، ف

األرباذ ت هب في النكاية في حسابات الشركات الرأسمالية، التي 

 ال تكت  م  قاً سو  بتحقيق أرباذٍ مضاعفٍة كل عا .

تكبدها لقد تعّرضممممت العديد من الشممممركات لفضمممماامٍ أدت إلى 

م يين الدوالرات نتيجة انخفاض ال  ب ع ى منتجاتكا، خسمماار ب

ع ى المواد الخا  بعدما ت  الكشممممممف عن تور كا في الحصممممممول 

ي تسمممممممتخدمكا في منتجاتكا من موّردين متور ين في االتجار الت

بالبشمممر وممارسمممة العبودية في المزارع أو المناج  أو المصمممانع 

التي تنتج بعض المنتجات الوسممي ة، غير أن بعض الشممركات قد 

ين من عبر التعاقد مع مورداسمممممت اعت الخرو  من ه ا المأزأ 

؛ األولى هو مح يين، وهي بك ا قد حققت نتيجتانالبا ن ووك ء 

ة نى المسمممممتويات الممكنة، أما النتيجخفض تكاليف امنتا  إلى أد

الاانية في عد  تعام ك  بشكٍل مباشٍر مع مصادر المواد الخا  مما 
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يسمممممممكل ع يك  إنكار توّر ك  في سممممممميرورة امنتا  القسمممممممرية 

 و .وال إنسانية التي تسحق م يين البشر كل ي

 

 تسليع البشرـ 7

في ممدينمة " فماح" في وسممممممم  المهرب، عماا ت فقيرة تقع  

أن اّمة  بد من المع ياتسمممماسمممرة البشمممر، إ ا تشمممير العدضمممحية 

سرة يقومون بتوفير فر  العمالة في البيوت  سما مجموعة من ال

ل فتيات، في مقابل عمولٍة تصممممل إلى شممممكٍر عامل من أجر الفتاة 

دوالراً، إال أن السمممسممار يحصممل ه ا  60التي يصممل إلى حوالي 

المب ه من عاا ة الفتيات، ومن العاا ة التي تستقب كا، ليصل ربح  

 دوالراً. 120ع ى كل فتاة يؤمن لكا عمل إلى حوالي 

كما يفرض السمممممماسمممممرة إتاواٍت ع ى عم ية نقل الفتيات من  

عاا تكن تقمدر بحوالي  أي دره  ) 100مكمان عم كن إلى بيمت 

باهدو 11 شمممممممكرياً، ولكي يرفعوا من أرباحك ، يعمد  الراً تقري

هؤالء السممممماسممممرة ع ى إغراء أسممممر الفتيات بزيادة عدد الفتيات 

ً ممما ينجم  ل شمممممممتهممال في البيوت لتخفيف ك فممة نق كن، وغممالبمما

السممممممماسممممممرة في محاوالتكن، فترتفع أرباحك  ت قااياً، وبحسممممممب 

ائ ع ى تشمممهيل مع يات أشمممار إليكا " االات ف الجمعوي ل قضممم

مراكش" المنزلي، فين مدينة"فاح" وك لك"القاصممرات في العمل 

% من أعمال هؤالء السمممممماسمممممرة من بين 45تسمممممتحو ان ع ى 

المنا ق المهربية األخر  كافة التي تنتشمممممممر فيكا ه ر الظاهرة، 

 ولكن بنسٍب أقل.

قممانون ينظ  ) وبرغ  صمممممممممدور مممدّونممة األسمممممممرة المهربيممة 

ظكرت قضممية فقد زوا  و  أ وغيرره األوضمماع األسممرية من 
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يقو   حيثأخر  تتع ق بالفساد امداري وتوسع عمل السماسرة، 

من سمممممن بتوفير رخ  زوا  لفتيات عمرهن أقل  السمممممماسمممممرة

ً  15) الزوا  القانوني قد أنتجت ه ر الظاهرة مآسمممممممي و ه،عاما

اجتماعية واقتصمممادية خ يرة، تما ت في ارتفاع نسمممبة التسمممرب 

وانتشار األمية، والب الة في صفوف شريحة واسعٍة  من التع ي ،

ورة امنتمممماجيممممة من الفتيممممات، وتراجع انخرا  المرأة في الممممد

 ل قتصاد المهربي.

لقد أدت الظروف المادية القاسية ألن تقو  األسر باالقتراض  

واتي ل  يص ن ة مقابل تزويج فتياتكا ال من أسرةٍ أخر  مباله مالي

ق عممة ) أسمممممممرة في إق ي فممأكار من وني، إلى سمممممممن الزوا  القممان

عاماً  عن15ج فتيات ال تتجاوز أعمارهن يالسراغنةه قامت بتزو

دوالره  3400أي ألف دينممار ) 30بمقممابممل مممادي يفوأ  و لممك

 وهو األمر ال ي أنعش سوأ سماسرة الفتيات.

وايقة السممم ف المفتوذ" وهي وتسممممى عم ية االقتراض ه ر " 

عبارة عن صّك يضمن في  كاتب  عد  التب يه عن  من قبل العاا ة، 

وعد  استرداد الفتاة القاصرة التي ل  تب ه السن القانونية ل زوا ، 

أما الضمانة هنا فكي أن ه ا الصك هو عبارة عن وايقة تابت أن 

ااياً األب مدين ل شممممخ  ال ي يحرر المب ه ويمكن م حقت  قضمممم

وسجن  بتكمة عد  سداد الدين في حال قرر استعادة ابنت ، إال أن  

 يمكن أن يستعيدها في حال سدد المب ه المستدان كام ً. 

إّن العبودية في بعض الب دان تجد بياةً ومناخاً حاضممناً سممواء  

شريعية،  سير بسبب األوضاع االجتماعية أو االقتصادية أو الت لت

دول بأكم كا ع ى  ريٍق مأزوٍ ، وينشمممممأ فيكا أجيال م رودة من 

كافة حسمممابات المشممماركة في عم يات امنتا  والتنمية، بل تتفجر 
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أزمة مجتمعٍ يختنق بالمعاناة التي تخ فكا عم يات االتجار بالبشممر 

ي، أو الخ ف ونزع سممواء في الزوا  القسممري، أو العمل القسممر

 لقسري.. إلخ.األعضاء أو البهاء ا

سممممممميدة من الجنسمممممممية  36730 كان هناك 2013في عا    

سيدة من الجنسية النيبالية يعم ن في لبنان  6020البنه ديشية، و

وقمد أتمت دولمة وفق نظمما  إقماممة عمام ت المنممازل المكمماجرات، 

بنه ديش في المرتبة الاانية ل دول التي تُسمممممممتقد  منكا أكبر عدد 

لبنان بعد أايوبيا، كما أتت دولة نيبال  من عام ت المنازل إلى

 .ه80)في المرتبة الخامسة بعد الفي بيين وسيرالنكا

أساليب الخداع الستقا ب العام ة يرصد تقرير أح   ل بيع و 

أسممماليب مقناع النسممماء حيث يعمد معظ  الوسممم اء إلى اسمممتخدا  

عود الكما بمة ع ى المكماجرة المحتم مة وعماا تكما. ع ى إغمداأ الو

المتع ق بالعقود والتفاوت بين خا  توايق الهّش وقد ت  بشممممممكل 

األجور الموعودة وت ك الفع ية وظروف العمل بشممكٍل عا  كسممبٍل 

رايسمممممية ل خداع، وتت  عم ية االسمممممتخدا  في معظ  االحيان دون 

المجال  تفسممممممممتواّق شمممممممرو  العم ية والتي توفير مسمممممممتنداٍت 

ليممة من قبممل الوسممممممم مماء غير ل حتيممال والتكّرب من المسمممممممؤو

الحفاظ ع ى ع ى الفتاة المكاجرة  يشممممممتر ونوال ين  المسممممممج ين

السرية بكدف التكرب من توايق العم ية وحصول المكاجرة ع ى 

مستندات يمكن أن تفضم المسؤولية القانونية، كما أّن بعضك  قد 

لكا في العاصمة متما  المعام ت  يتعامل مع الوكاالت المرخ 

 .قد تمنحك  حوافز لج ب كمية أكبر من جوازات السفر والتي

ونظراً الرتفاع ك فة المباله التي يحصمممل ع يكا الوسممم اء فقد 

تتعرض العام ت ألزمة تراك  الديون التي تفاق  من هشمممممماشممممممة 
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د التكاليف، وضممممع المكاجرات، ولكي تتمكن المكاجرة من تسممممدي

ة لتأمين المال ال ز ، وبما أن  قد يصمممعب إلى االسمممتدان تضمممّ ر

ع يكّن الحصول ع ى قروض من مصارف رسمية أو متخصصة 

واألوراأ وبفوااد متكاودة كونكّن ال تم كن الضممممممممانات الكافية 

، فهالباً ما يقمن بتمويل هجرتكن باالقتراض من الابوتية ال زمة

هو ما يدفعكا لقضاء فترة ومرابين وبتيسير من الوس اء أحياناً، 

 وي ممة من عم كمما في سمممممممممداد همم ر الممديون، أي أنكمما تتعرض 

صمماحب  حيث يقو ل سممته ل والعمالة القسممرية ولعبودية الدين، 

جزء من رواتب العام ة دون أن يعرفن مصمممممممير العمل باقت اع 

 قت ع.سه ا المال الم

وع ى الرغ  من وجود قوانين منّظمممة السمممممممتقممدا  العممام ممة  

األجنبية في لبنان لكن الواقع يكشمممممممف أن الع قة بين العام ت 

حد" يت  توقيع  من عقد عمٍل مول يخضمممممع إلى "وصممممماحب العم

يحول  وهو ماك  ال رفين، وينّظ  ه ا العقد بال هة العربية فق ، 

، وبالتالي معرفة حقوقكا لفك  بنودردون إمكانية العام ة المكاجرة 

ه ا ، وتحدد بنود من األسمممممماح هة العربية الما أنكا ال تعرف ال 

العقد مّدت  بسممنٍة قاب ة ل تجديد واألجر الشممكري ل عام ة وسمماعات 

سممممماعة متكاودة في اليو  مع فترة راحة ال تقل  12عم كا بمعدل 

عن اماني سمممماعات متواصمممم ة لي ً وفترة راحة إسممممبوعية ال تقّل 

ية االستفادة عن أربع وعشرين ساعة متواص ة ل  يحدد العقد كيف

 منكا.

الموحد قيوٌد عديدة؛ فعندما  وع ى الرغ  من أهمية بنود العقد

يحدد فترات الراحة اليومية وامسمممممممبوعية وامجازة السمممممممنوية 

بالتوافق بين الفريقين يسمممممم عم ياً لصمممماحب العمل برفض منم 
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العام ة أية فترة راحة أو بمنعكا من مهادرة المنزل خ ل فترات 

وبما أّن العقد سممممممممم بدفع الراتب نقدياً مقابل إيصمممممممال الراحة، 

خ ي موقع من قبل ال رفين، فمن الممكن أن تجبر العام ة ع ى 

توقيع اميصممال من دون اسممت مكا أي أجر مما يعقد كايراً إابات 

إجازة مرضية بناءاً  الحصول ع ى عد  تسديدر، كما يحّق ل عام ة

حب العمل إلى ال بيب ع ى تقرير  بي في ا ل  يصممممم حبكا صممممما

 ف ن يحّق لكا أية إجازة مرضية.

تبقى الع قة بين عام ة المنزل المكاجرة وصاحب عم كا  ول ا

إ  يتمتع ه ا األخير بس  ة كبيرة ع يكا وهو ال ي  ؛غير متوازنة

مضمممممممون ع قة العمل، وقد اشممممممتم ت  الحاالتيقرر في معظ  

الظروف ل ومسمممممم  ة أصممممممحاب العمل ع ى تقرير شممممممرو  الع

اخت ل السمم  ة إلى حّد ممارسممة   إلىالمعيشممية العامة، ووصمموالً 

اعمماً عممديممدة من العنف ضمممممممممد العممام ت أصمممممممحمماب العمممل أنو

 واالنتكاكات الجسدية.

إّن عقود العممممل واآلليمممات التي تت  بكممما عم يمممات التوظيف  

ومقننة، لكن في ظّل  ٍة مشممممروعةخار  المو ن قد تبدو ممارسمممم

تتحول إلى مجرد فمينكما غيماب الضمممممممواب  القمانونيمة وامداريمة، 

، فقد تُمارح منّظمات األعمال بالبشممممممر غ اٍء ألنشمممممم ة االتجار

رسو  وضرااب باهضة ع ى العّمال المكاجرين في الوقت جباية 

 .مواّقة بنودك  بحقوقك  في صورة ال ي قد ال تقو  بيع م

يع ب دوراً مكّماً في ما ً فرايح العمل في المم كة المتحدة  

المحاصمممميل والبسمممماتين البري انية، اليد العام ة في زراعة  توفير

من رؤسمممماء العمل في بري انيا، وقد  600ويقّدر بأن هناك نحو 

اخ ت لجنة البياة واألغ ية والشممممممؤون الريفية في مج ح العمو  
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ع ماً بعدة وقااع ارتكب فيكا رؤسمممممممماء العمل تجاوزاٍت خ يرة 

، فقد اسمممتورد أحد رؤسممماء ه81)لنسمممبة لحقوأ عمالك  المتعاقدينبا

العمل عّماالً من أوروبا الشمممرقية ل عمل بصمممورةٍ غير مشمممروعٍة 

عامي  قد  2003و  2002في معممل بين  ال  وكان هؤالء العممّ

 وعدوا أصممممممم ً بتراخي  عمل ولكنّك  زودوا بجوازات سمممممممفر

من قبضممممممممة رايح العمل  مزّورة أاناء ال ريق، فحاولوا الفرار

ولكنّك  تعرضممممممموا لتكمممديمممدات خ يرة بحيمممث اضممممممم روا إلى 

بشمممرو  عم ك ، وكان ع يك  االسمممتمرار، وعند الوصمممول أُب ههوا 

والمأكل والمسممكن،  سممفره العمل  وال األسممبوع لسممداد تكاليف 

وبعد سمممداد ه ر الديون يتعين ع يك  العمل لمدة سمممنة واحدة ع ى 

في أحسممممن األ؛وال مقابل بضممممعة جنيكات األقل إّما دون أجر أو 

المرتبات تدفع  " مصروف الجيب" في كل إسبوع، وكانتبماابة 

إلى حسمممممماب مصممممممرف رايح العمل، وكان العّمال يُراقبون عن 

ٍب  من من منزٍل إلى آخر ويبلقون منعزلين، فممي ا أخممل   وينق وكاممل

التهيب عن العمل بسممبب المرض، أحده  بالشممرو ، بما في  لك 

ديلن  أو يُخصممممَ  من مصممممروف الجيب، وكانت ان يُضمممماف إلى ك

التكج  ع ى   تمارح من خ ل الضرب والتكديد والسي رة ع يك

 العّمأل وع ى أسره  في الو ن.

خداع عند   قانونيين ع ى ال مد الوك ء غير ال يا يعت وفي أايوب

تعباة العام ت المكاجرات إلى ب دان الشممممممرأ األوسمممممم  مقّدمين 

من حياة كريمة  نتظرهّن في ب دان المقصممممممممدزاافةً عّما يوعوداً 

ية يال  كنّ  المكاجرات معظ  إال أن، وإنسممممممممان يتعرضمممممممن ل حت

والوقوع فريسةً السته ل الوك ء، وع ى الرغ  من أن الس  ات 

 امايوبيمممة قمممد حممماولمممت تضمممممممييق الخنممماأ ع ى الوك ء ممممازال
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خدمات غير المكاجرون ومعظمك  من النسمممماء ي جأون إلى ه ر ال

القانونية، ومازالت ه ر الممارسمممممممات مسمممممممتمرة ع ى الرغ  من 

، 1998م104امع ن بشممممممأن وكاالت التوظيف الخاصممممممة رق  

ال ي يجعل لزاماً ع ى وكاالت التوظيف الحصممول ع ى رخصممة 

بتسجيل جميع عقود االستخدا  رين وتوفير الحماية ل عمال المكاج

صمممممد وضمممممع العامل في ب د وتوفير التوجيكات قبيل المهادرة ور

 .ه82)االستخدا 

وفي إندونيسممممممميا يتعين ع ى من يرغب في الكجرة أن يتقد   

وكمممالمممة تنّظمكممما الحكوممممة وتت  مممب هممم ر  400إلى واحمممدة من 

من الراغبين في الكجرة العيش في معسكرات ل تدريب  تالوكاال

شكراً حيث يض ر المكاجرون إلى  14لفترةٍ تتراوذ بين شكر و

أداء أعماٍل أو خدمات ال يختارونكا و لك في ظّل ظروٍف قاسمميٍة 

سيدة ل عمل في الخدمة  1000فقد اض رت أكار من ، ه83)ل هاية

المنزلية لمدة أربعة أشكٍر في ظل تواجدهّن في معسكر التدريب، 

وحتى إ ا ما أرادت واحدة منكّن العودة إلى دارها كان ع يكا أن 

دع مب ه  م يون روبية ضمممممممماناً لعودتكا، ومن أرادت إلهاء  2تُول

م يون روبيممة  35عم يممة التوظيف ع يكمما أن تمدفع غراممة بمب ه 

دوالر أمريكي، وبمممازديممماد فترة امقممماممممة في  400أي حوالي 

ال ين كايراً ما يمارسممون  ء،المعسممكر يزداد الدين لصممالم الوك 

عم ية احتيال ع ى ت ك األجور التي تدفع ل نسمممممماء من أصممممممحاب 

 .ه84)عم كن
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 النساء السلعة األكثر رواجا  ـ 8

تتأار سممممم  ة التقاليد والعادات باألنما  االجتماعية التاريخية   

في ع قتكا بالت ور والنمو الحضمممممري، خاصمممممة في ظل اعتبار 

حد  أنسمممممماأ الوعي البشممممممري، وك هما والتقاليد إالنظا  الديني 

رتب ان بشممكٍل ما بالكيكل االجتماعي والتنظي  السممياسممي في أي ي

مجتمع، وهي أنظمة لكا القدرة ع ى إيجاد التزمات من قبل أفراد 

المجتمع تعكح صممممورة الع قات التي تنتجكا بينك ، فنجد التقاليد 

ب ة ل دين فت ز  تسممممتمد مصممممدرها السمممم  وي من القواعد الضمممما

ات التي التزال بداايةً أصممحابكا بقداسممتكا خاصممة في ت ك المجتمع

حتى اآلن، أو تجد مصممممممممدرها من أنما  الع قات امنتاجية في 

 المجتمع والمساواة في األجور بين الرجال والنساء.

سين إحد  صور س  ة التقاليد  ويمال عد  المساواة  بين الجن

واالعتبارات الدينية، ويُعّد في سممياقنا ه ا السممبب الرايح ل زوا  

االسمممممممتعبادي في الكاير من المجتمعات؛ ففي بعض تج يات ت ك 

السمممم  ة تتحول النسمممماء والقاصممممرات إلى سمممم عٍة تبادي ة، بسممممبب 

ي المرأة أ –المعتقمدات الاقمافيمة والمدينيمة، وهي في هم ر الحمالمة 

تصمممبم عاجزةً عن اتخا  قرارات سممم يمٍة بشمممأن  -والفتاة القاصمممر

اصممرات ع ى الزوا  اختيار الزو ، إ  تُرغ  النسمماء والفتيات الق

وفقمممما يُخ   لكّن، وهو مممما يجع كن غير قمممادرات ع ى إبمممداء 

في اختيار الزو  وفي المناقشمممة بشمممأن الصمممحة والحقوأ  رأيكن

 الجنسية وامنجابية. 

وفي بعض المجتمعات يكون ل شمممممممرف صممممممم ةً بالفضمممممممي ة  

واألعمال الصمالحة والسم وك المسمتقي  وااللتزامات إزاء الوالدين 

والمسمممممممنين والمجتمع، وكايراً ما ترتب  جراا  القتل حفاظاً ع ى 
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الشمممممممرف بالمعتقدات الدينية، وغالباً ما يتوقف مركز األسمممممممرة 

سؤولية الحفاظ ع ى االجتماعي ع ى شرف الفتيات ومن اّ  تقع م

أبوية السمممم  ة ع ى عاتق المرأة في المجتمعات  شممممرف األسممممرة

والنسممب، وهو يؤدي اسممتحكا  النظرة إلى المرأة ع ى أنكا مجرد 

س عةً وليست إنسانة تتمع بالكرامة والحقوأ المتساوية مع الرجل 

في ت ك المجتمعات، ومن اّ  تعّد المرأة م كاً ل رجل ويجب ع يكا 

وام عان ل  مابات وجودها وفاع يتكا، ويعتبر أي س وٍك إ اعت  

مابممممات الوجود عنصمممممممراً يمكن أن يؤدي إلى اخت ل توازن 

وهو ما يجعل ، ه85)ع قات السمم  ة ضمممن مقاييح وحدة األسممرة

لوقاية  ر الزوا  المبكر في بعض الب دان وسمممممممي ةاألسمممممممرة تعتب

أن ينال من الفتيات من ممارسممممممممة الجنح قبل الزوا  مما يمكن 

أفقر األسمممر بت ك  وغالباً ما تقو ، ه86)شمممرفكن وشمممرف أسمممرهن

بيّنت دراسة أعدها صندوأ األم  المتحدة ل سكان الممارسة، فقد 

% من أفقر الفتيات يتزوجن قبل ب و  الاامنة عشمممممرة من 80أن 

، ه87)% من أغنى الفتيات في نيجيريا22العمر مقارنة بنسمممممممبة 

المتممدنيممة لألسمممممممرة لتزويج الفتيممات وتممدفع األوضممممممممماع الممماديممة 

القاصممرات بهيّة تحسممين وضممعكا المادي أو لسممداد ديون األسممرة، 

وفي ه ر الحالة يسممتحيل ع ى األسممرة إمكانية اسممترجاع الفتاة إ ا 

ما تعّرضمممممت ل عنف البدني أو النفسمممممي أو الجنسمممممي ما ً، حيث 

 ستض ر حينكا إلى دفع الدين أو رّد مكر الزوجة.

الب دان تؤدي النزاعات المسمممممم ّحة إلى زيادة عدد وفي بعض  

حاالت الزا  االسمتعبادي نظراً إلى إكرار النسماء والفتيات ال تي 

قد قبمل بعض المقمات ين، وت  تجنيمدهن أو اخت مافكّن ل زوا  من 

كشمممممممفت بعض الواااق أن جيش الرب ل مقاومة قد أرغ  الفتيات 
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ة أفريقيا الوس ى ع ى الخضوع ل زوا  االستعبادي في جمكوري

 .ه88)وجمكورية الكونهو الديمقرا ية وجنوب السودان

وت عممب المعتقممدات الاقممافيممة والشمممممممعممااريممة البممداايممة دوراً في  

صمممممممناعة العبودية وإحكا  ممارسمممممممماتكا، ففي مقا عة السمممممممند 

" ال ي Swaraالباكسممممتانية يمارح ما يُعرف باسمممم  " سمممموار  

لعشاار والقباال، النزاعات بين اتستخد  النساء في  كس عٍة لتسوية 

ساء ع ى الزوا  برجال القبي ة التي تحصل ع يكن حيث تكرر الن

أو يخضممعن ل سممترقاأ الجنسممي من جانب أولاك الرجال، وهي 

شمعاار مازالت تمارح برغ  حظر المحكمة الع يا بباكسمتان لت ك 

 الممارسات.

رر في الكند التي تك Devadasiممارسممة ديفاداسممي  هناكو 

ع ى   Dalitمن خ لكممما فتممماة تنتمي عمممادة إلى مجتمع داليمممت 

الزوا  بيل  وممارسممممة الجنح مع أعضمممماء المعبد، وقد تصممممّدت 

لجنة حقوأ ال فل ولجنة القضمممماء ع ى التمييز العنصممممري لنظا  

في نيبال ال ي يمكن بموجب  وهب الفتيات لآللكة  Deukiدوكي 

رون الفتيات من من قبل أسممممرهن أو أفراد موسممممري الحال يشممممت

اآللكة،  آبااكن بهية تحقيق رغبات معينة أو الحصمممممممول ع ى نع 

 .ه89) دوكي" وتنخر  في س ك البهاءوتدعى الفتاة بعد  لك "

إّن استعباد النساء ال ينفصل عن ت ك األوضاع االجتماعية أو  

ية التي تحظى بكما في المجتمعمات، وفي  الاقمافيمة أو االقتصمممممممماد

أغ ب الحاالت التي ال تسمممممماه  المرأة فيكا بزيادة الموارد المادية 

أو حتى في لألسمممرة، تبقى في وضمممعية هامشمممية ومتدنية ل هاية، 

كا الب الة والمكن ال كورية وحيث ت ك المجتمعات التي تتفشممى في

ال توجد قدرة لد  النسممممممماء ل مشممممممماركة في مضممممممماعفة الموارد 
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 ال مفّر من ، أو ة يظّل اعتمادهّن ع ى الرجال أمراً االقتصممممممممادي

إبداء الرأي بالنسمممبة  الحصمممول ع ى حرية اختيار الزو  أوحتى 

 ل قاصرات. 

من فر   ي  يزيدأن حرمان النساء من التع  يُضاف إلى  لك 

تعّرضممكن ل تجار، سممواء في البهاء أو في أية أشممكاٍل أخر  من 

العمممل في  االسمممممممته ل الجنسمممممممي، أو امكرار ع ى العمممل، أو

المنازل، أو إجبارهن ع ى ممارسممممممماٍت مشمممممممابكٍة ل عبودية؛ مال 

، وفي حال عودتكن اقة امجبارية، أو إزالة األعضاءاألشكال الش

، دون موصومات بالعار ومنبو اتٍ  أنفسكنيجدن إلى مجتمعاتك  

 برامج إعادة التأهيل، والحماية االجتماعية.توافر 
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هذا عمل يستحق أن يدخل كل بيت وأن يطلع عليه كل إنسان
ليعرف ما إذا كانت الحضارة التي قامت على أساس
استعباد البشر تستحق أن يُنظر اليها كحضارة فعال.
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